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Som vďačný Pánovi za rodinu, ktorá ma nesie na modlitbách, podporuje ma a umožňuje  mi 
pracovať naplno pre Pána a za fantastických kolegov, ktorých mám.

Michal	Fraňo

Národný úrad Detskej misie
Legionárska 4, 811 07 Bratislava
frano@detskamisia.sk	

Šesť	 rokov	 som	 spolupracoval	 s	 Detskou	misiou	 ako	
dobrovoľník.	 V	 čase,	 keď	 prišlo	 povolanie	 do	Detskej	
misie,	 som	mal	 zamestnanie,	 ktoré	ma	bavilo	 a	bolo	
dobre	 platené.	 Avšak	 povolanie	 do	 misie	 mi	 nebolo	
ľahostajné,	lebo	už	ako	mládežník	som	veľa	premýšľal	
o tom,	čo	chcem	v	živote	robiť	a	misia	mi	bola	blízka.
Uvedomoval	 som	 si,	 že	 Boh	 má	 nárok	 na	 môj	 celý	
život.	Ale	práve	v	čase,	keď	prišlo	povolanie	do	misie,	
prišla	aj	v	mojom	bývalom	zamestnaní	ponuka	na	ešte	
zaujímavejšie	miesto	a	na	ešte	 lepší	 plat.	Chcel	 som	
Pánu	Bohu	slúžiť,	ale	zároveň	som	chcel	aj	šetriť	pre	
moju	budúcu	rodinu	a	na	bývanie.	V	mojom	vnútri	začal	boj	medzi	Božím	povolaním	a	lákavou	
ponukou	finančne	zabezpečenej	budúcnosti.	Boh	vedel,	čo	sa	v	mojom	vnútri	odohráva		a	
prehovoril	 ku	mne	 cez	 verš	 Židom	13,	 5:	 „Nech vaše jednanie nie je ovládané láskou k 
peniazom, ale buďte spokojní s tým, čo vám Boh dáva. Lebo On sám hovorí: Neopustím ťa, 
ani nezanechám.“	To	slovo	bolo	silným	Božím	dotykom.	Vierou	som	ho	prijal	a	vykročil.	Po	
šestnástich	rokoch	práce	v	Detskej	misii	môžem	dosvedčiť,	že	Boh	je	verný!	

Krátko	po	nástupe	do	Detskej	misie	som	šiel	na	rok	na	
biblickú	školu	do	Nemecka	a	potom	mi	bolo		ponúknuté,	
stať	sa	miestnym	pracovníkom	v	Košiciach.	Boh	ma	na	
cestu	do	Košíc	posilnil	a	povzbudil	ma	veršom	zo	Žalmu	
27,	1.	V	Košiciach	som	bol	8	rokov	a	veľmi	rád	na	tento	
čas	 spomínam.	 Pracoval	 som	 s	 deťmi,	 dorastencami,	
robili	 sme	kluby	na	školách,	pobytové	 i	denné	tábory,	
školenia	 učiteľov,	 vyučovanie	 predškolákov	 a	 misijné	
výjazdy	 s	 dorastencami	 do	 okolia.	 Mal	 som	 možnosť	

spoznať	veľa	obetavých	ľudí,	ktorí	svoj	čas	i	energiu	venovali		zvestovaniu	evanjelia	deťom.	V	
roku	2011	sme	s	manželkou	Zuzkou	z	Košíc		odišli,	aby	som	nastúpil	na	miesto	odchádzajúceho	
dlhoročného	riaditeľa	Detskej	misie	–	brata	Jožka	Kováča.	

Bolo	 to	 turbulentné	 obdobie	 v	 našom	 živote.	 Narodila	
sa	 nám	 prvá	 dcérka	 Lenka,	 sťahovali	 sme	 sa,	 zmenila	
sa	 mi	 náplň	 práce.	 Okrem	 rôznorodej	 administratívy,	
plánovania	a	robenia	rozhodnutí,	navštevujem		vedúcich	
zborov,	predstavujem	prácu	a	ponúkam	naše	materiály,	
školenia	a	pomoc	pri	 evanjelizácii	 detí.	Uvedomujem	si	
veľkú	 zodpovednosť,	 ako	 je	 v	 Písme	 napísané:	 „Komu 
bolo veľa dané, od toho sa veľa očakáva.“	 Modlite	 sa	
prosím	za	mňa,	aby	som	bol	vždy	blízko	pri	Pánu	Bohu,	
sýtil	sa	Jeho	slovom,	bol	vytrvalým	v	modlitbách	a	vedel	
pozorne	počúvať	Boží	hlas	a	Jeho	vedenie.	Túžim	konať	tak,	aby	mohla	byť	naplnená	Božia	
vízia	pre	prácu	s	deťmi	podľa	Matúša	18,	14.	

Michal Fraňo
v Detskej misii od 2000
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Ú V O DNÍ K

 
o	si	predstavíte	pod	slovom	žatva.	Mne,	dievčaťu	z	mesta,	sa	v	hlave	vynoria	zlatisté	lány	

polí	 rozvlnené	 letným	vánkom,	kombajny	na	 cestách,	 za	 ktorými	 sa	pomaly	vlečú	desiatky	
nerv znych	šoférov,	prípadne	si	spomeniem	na	filmové	scény,	v	ktorých	vystrašení	ľudia	rýchlo	
nakladali	zožatú	úrodu	na	vozy,	aby	ju	zachránili	pred	blížiacou	sa	búrkou.

oci	som	sa	nikdy	žiadnej	žatvy	priamo	nezúčastnila,	viem,	že	toto	obdobie	roka	je	mimo-
riadne	dôležité.	Vyžaduje	si	správne	načasovanie	a	keď	príde	čas	žatvy,	poľnohospodári	musia	
byť	pripravení	okamžite	nastúpiť	do	práce.	Žatva	je	výsledkom	ich	niekoľkomesačného	snaže-
nia,	preto	jej	venujú	veľkú	pozornosť.	Ak	by	prepásli	vhodnú	chvíľu,	prišli	by	o	celú	úrodu.	Tým	
by	uškodili	nielen	sebe,	ale	aj	mnohým	ďalším,	ktorí	sú	zavislí	od	výsledkov	ich	práce.

Obraz	žatvy	nachádzame	aj	v	Božom	slove:	 Žatvy	 je	síce	mnoho,	ale	pracovníkov	málo,	
preto	proste	Pána	žatvy,	aby	vyslal	pracovníkov	na	svoju	žatvu. 	Matúš	 ,	37	–	38	

oci	mnoho	ľudí	si	spája	leto	s	odpočinkom	a	sladkým	ničnerobením,	žatva	nepočká.	Ani	tá	
žatva,	o	ktorej	sa	píše	v	Biblii.	Preto	buďme	pozorní	a	usilovní	pracovníci	na	Božom	poli.	 ozsie-
vajme	semienka	Dobrej	správy	do	s dc	detí	a	dorastencov	a	očakávajme	bohatú	úrodu.	V	lete	
je	veľa	príležitostí	na	stretnutia	s	deťmi	–	na	táboroch,	na	ihriskách,	doma	alebo	na	dovolenke.	
Nepremárnime	 toto	 jedinečné	obdobie.	Pôda	 je	pripravená,	čaká,	kedy	bude	do	nej	 zasiate	
semienko.	Ak	ho	nezasadíme	my,	môže	to	urobiť	niekto	iný	a	pôdu	detského	srdca	nainfikuje	
burinou	nedôvery	a	klamstva.	 ejme,	kým	je	čas	a	možnosť!

	Ak	zveríme	naše	snaženie	do	Božej	ruky,	určite	uvidíme	bohaté	výsledky	svojej	práce.	Ako	
roľník	musí	trpezlivo	čakať	na	dážď	a	slnko,	aj	my	musíme	trpezlivo	čakať	na	správny	čas,	keď	
zasadené	semienka	vyrastú	a	zosilnejú.	Potom	nastane	čas	žatvy	a	my	ho	nesmieme	prepásť!		

Miriam Kešjarová
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Čas žatvy nastal na jednom tábore.	Tam	
Miško	počul	svedectvá	o	niečo	starších	kama-
rátov.	Uvedomil	si,	že	Boh	volá	i	jeho,	aby	mu	
otvoril	svoje	srdce.	Vedúci	tábora	dal	výzvu	a	
Miškovi	to	už	nedalo	pokoja.	Vedel,	že	tá	vý-
zva	bolo	Božie	pozvanie	k	odpusteniu	hriechov	
a	k	novému	životu.	Posledný	večer	tábora	sa	s	
ním	kamarát	na	izbe	modlil	a	Miško	s	radosťou	
vydal	svoj	život	Bohu.	

Príbehov, ako bol tento, by sme mohli 
napísať o deťoch zo Slovenska viac.	Také-
to	príbehy	píšu	pracovníci	 s	deťmi	v	 rôznych	
krajinách	 ur py,	 v	 ndii,	 v	 Keni,	 v	 Peru	 i	 v	
Kambodži.	Všade,	kde	sa	rozsieva	Božie	slovo,	
Pán	dáva	slovu	rásť	a	v	príhodný	čas	vysiela	
žencov	do	žatvy.	Aké	by	to	bolo,	keby	polia	v	
čase	hladu	ležali	úhorom,	nik	by	nesial	a	nik	
by	sa	nepripravoval	na	žatvu 	Asi	by	sme	si	
povedali,	že	je	to	nemúdro	zahodená	šanca.	

Ako je to však v duchovnej oblasti?	Je	tu	
veľká	potreba.	 udia	hladujú	po	láske,	istote,	
pokoji,	odpustení	a	prijatí,	ktoré	im	môže	dať	
len	Boh.	Je	tu	dostatok	pracovníkov	a	rozsie-
vačov,	aby	stihli	obrobiť	a	obsiať	všetky	polia 	
ú	tu	ženci	ochotní	začať	žatvu	v	jej	správnom	
čase 	

Žijeme v 21. storočí, keď sa podľa zna-
mení doby – v oblasti ekonomickej, eko-
logickej, politickej i morálnej – zdá byť 
Pánov druhý príchod bližšie	 než	 kedykoľ-
vek	predtým.	Pán	od	svojich	sluhov	očakáva,	
že	budú	plniť	 Jeho	vôľu	a	konať	 Jeho	prácu.	
Chce	ich	nájsť,	ako	pracujú	na	Jeho	diele.	

Božie slovo hovorí, že ľudia v posled-
ných časoch „bud  sebeckí, milovníci peňazí, 
chvastaví, spupní, r haví, rodičom neposluš-
ní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, 

ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásk  k 
dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milov-
níci sk r rozkoší ako Boha. Bud  sa tváriť 
pobožne, ale silu pobožnosti bud  popierať.“ 
Vnímajúc	realitu	sveta	okolo	seba	musíme	so	
smutným	 srdcom	 konštatovať,	 že	 tento	 bib-
lický	opis	je	pravdivý.	 o	ľudia	najviac	potre-
bujú 	 ebazdokonalenie 	Zdravý	životný	štýl 	
Kurzy	 asertívneho	 správania	 sa 	 kologicky	
čistejšie	prostredie 	Nie!	Najviac	zo	všetkého	
potrebujú	Krista.	Potrebujú,	aby	k	nim	niekto	
prišiel,	 kto	 im	Krista	 bude	 kázať.	 „Ako budú 
vzývať oho, v koho neuverili  	ako uveria v 
oho, o kom nepočuli   ako počuj  bez ka-

zateľa   ako bud  kázať, ak nie s  poslaní “ 
im	10,	14
 
Milý brat, milá sestra, polia sú priprave-

né, polia sa belejú k žatve.	 me	pripravení	
vykročiť	a	ísť	k	ľuďom	a	zvestovať	im	Krista 	
i	pripravený	ísť	do	žatvy 	

Stalo sa to po jednom stretnutí učiteľov 
besiedok.	 estra,	ktorá	ho	spoluorganizova-
la,	prišla	za	mnou	sklamaná	z	nízkeho	počtu	
účastníkov	 a	 hovorí:	 Teraz	máme	príležitosť	
privádzať	deti	k	Pánovi,	lebo	je	tu	sloboda.	Ale	
my	ju	nevyužívame.	 az,	keď	jej	už	nebude,	
budeme	 si	 búchať	 po	 čele	 a	 smútiť,	 že	 sme	
nevyužili	príležitosť,	ktorú	sme	mali. 	

Na nedávnej Európskej konferencii Det-
skej misie sa zišli pracovníci z Turkmenis -
tanu, Kazachstanu, Uzbekistanu a Kirgiz-
ska. Pracovník	Detskej	misie	z	jednej	z	týchto	
krajín	nám	hovoril,	ako	v	jeho	krajine	štátna	
moc	vyhľadáva	aktívnych	kresťanov	a	vyhráž-
kami,	v znením	a	inými	príkoriami	sa	ich	snaží	
umlčať.	Naši	spolupracovníci	v	dvoch	z	 tých-
to	 republík	 sa	ocitli	 vo	v zení.	 Jeden	na	dva	
týždne,	druhý	na	štyri	roky.	Prečo 	Lebo	chceli	
pre	deti	v	ich	krajine	to	najlepšie.	Chceli,	aby	
sa	deti	mohli	dozvedieť	dobrú	správu	o	spase-
ní.	Keď	sa	jeden	z	nich	vrátil	z	v zenia,	začal	
hneď	premýšľať	nad	 tým,	aké	má	ešte	mož-
nosti	 na	 zvestovanie	 evanjelia	 deťom,	 Veľmi	
túžil,	aby	deti	mohli	počuť	o	Pánovi	Ježišovi.	Je	
zarážajúce	uvedomiť	si,	že	tam	sa	evanjelium	
zvestovať	nedá	a	ich	to	trápi.	Neustále	hľadajú	
nové	možnosti,	ako	by	o	Ježišovi	Kristovi	po-
vedali	ďalším	deťom.	Trápi	ich,	že	deti	idú	do	
zahynutia	a	oni	s	tým	nemôžu	nič	urobiť.	

LETO - ČAS ŽATVY
U	nás	sa	pracovať	dá,	ale	nás	trápi	pramálo,	čo	
bude	s	ďalšou	generáciou.	

Koľkým ľuďom sme v poslednom čase 
povedali evanjelium?	V	živote	koľkých	ľudí	
rozsievame	Božie	slovo 	Možno	sa	nám	to	zdá	
ťažké...	Zjednoduším	otázku:	Za	koľkých	ľudí	
sme	sa	v	poslednom	čase	pravidelne	modlie-
vali 	

Potreba okolo nás je obrovská. Je	 po-
trebné	rozsiať	Božie	slovo,	zalievať	ho	modlit-
bami	a	v	správny	čas	vykročiť	do	žatvy.	

Milý brat, milá sestra, pozývam ťa do 
žatvy. Bol	by	si	ochotný	pre	deti	z	tvojho	su-
sedstva	 otvoriť	 Klub	Dobrej	 zvesti,	 bol	 by	 si	
ochotný	ísť	s	nami	tretí	augustový	týždeň	 15.	
–	1 .	8. 	do	Nitry	a	evanjelizovať	deti	na	síd-
liskách.	Bol	by	si	koncom	roka	ochotný	pridať	
sa	do	jedného	z	našich	tímov	a	 ísť	robiť	via-
nočný	 program	 do	 základnej	 školy 	 Ak	 áno,	
kontaktuj	 nás	 prosím,	 radi	 budeme	 s	 tebou	
spolupracovať.	

Ako Boží služobníci musíme vykonať 
svoju časť.	Urobme,	čo	 je	v	našich	silách	a	
Pán	ako	vedúci	žatvy	k	tomu	pridá	svoje	po-
žehnanie,	 lebo	 nik	 nemiluje	 stratených	 viac,	
ako	práve	On.	On	dal	pre	záchranu	stratených	
to	 najvzácnejšie	 –	 svojho	 yna.	 Pam tajme,	
že	 žatva	 je	 závislá	 na	 Bohu.	 Modlime	 sa	 k	
Nemu,	aby	dal	rásť	rozosiatemu	slovu.	

V Miškovom živote bolo nesmierne dô-
ležité, že od malička bolo do jeho života 
zasievané Božie slovo	Miškovými	rodičmi	a	
ľuďmi	zo	zboru,	ktorí	sa	mu	venovali.	 o	však	
bolo	dôležité	pre	žatvu	samotnú 	Bolo	to	jasné	
pozvanie	k	Pánovi	Ježišovi,	odvaha	vedúceho	
v	letnom	tábore	dať	výzvu	a	pozvať	táborníkov	
ku	Kristovi.

Majme odvahu vykročiť za deťmi, hovo-
riť im Božie slovo a pozvať ich k Pánovi 
Ježišovi.  

ichal raňo

Miško poznal Božie slovo z pravidelného navštevovania kostola. Mama mu často 
rozprávala o Bohu a čítala z Biblie. Do jeho života bolo odmalička zasievané Božie 
slovo. A raz prinieslo úrodu.

LETO - ČAS ŽATVY
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Čas žatvy nastal na jednom tábore.	Tam	
Miško	počul	svedectvá	o	niečo	starších	kama-
rátov.	Uvedomil	si,	že	Boh	volá	i	jeho,	aby	mu	
otvoril	svoje	srdce.	Vedúci	tábora	dal	výzvu	a	
Miškovi	to	už	nedalo	pokoja.	Vedel,	že	tá	vý-
zva	bolo	Božie	pozvanie	k	odpusteniu	hriechov	
a	k	novému	životu.	Posledný	večer	tábora	sa	s	
ním	kamarát	na	izbe	modlil	a	Miško	s	radosťou	
vydal	svoj	život	Bohu.	

Príbehov, ako bol tento, by sme mohli 
napísať o deťoch zo Slovenska viac.	Také-
to	príbehy	píšu	pracovníci	 s	deťmi	v	 rôznych	
krajinách	 ur py,	 v	 ndii,	 v	 Keni,	 v	 Peru	 i	 v	
Kambodži.	Všade,	kde	sa	rozsieva	Božie	slovo,	
Pán	dáva	slovu	rásť	a	v	príhodný	čas	vysiela	
žencov	do	žatvy.	Aké	by	to	bolo,	keby	polia	v	
čase	hladu	ležali	úhorom,	nik	by	nesial	a	nik	
by	sa	nepripravoval	na	žatvu 	Asi	by	sme	si	
povedali,	že	je	to	nemúdro	zahodená	šanca.	

Ako je to však v duchovnej oblasti?	Je	tu	
veľká	potreba.	 udia	hladujú	po	láske,	istote,	
pokoji,	odpustení	a	prijatí,	ktoré	im	môže	dať	
len	Boh.	Je	tu	dostatok	pracovníkov	a	rozsie-
vačov,	aby	stihli	obrobiť	a	obsiať	všetky	polia 	
ú	tu	ženci	ochotní	začať	žatvu	v	jej	správnom	
čase 	

Žijeme v 21. storočí, keď sa podľa zna-
mení doby – v oblasti ekonomickej, eko-
logickej, politickej i morálnej – zdá byť 
Pánov druhý príchod bližšie	 než	 kedykoľ-
vek	predtým.	Pán	od	svojich	sluhov	očakáva,	
že	budú	plniť	 Jeho	vôľu	a	konať	 Jeho	prácu.	
Chce	ich	nájsť,	ako	pracujú	na	Jeho	diele.	

Božie slovo hovorí, že ľudia v posled-
ných časoch „bud  sebeckí, milovníci peňazí, 
chvastaví, spupní, r haví, rodičom neposluš-
ní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, 

ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásk  k 
dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milov-
níci sk r rozkoší ako Boha. Bud  sa tváriť 
pobožne, ale silu pobožnosti bud  popierať.“ 
Vnímajúc	realitu	sveta	okolo	seba	musíme	so	
smutným	 srdcom	 konštatovať,	 že	 tento	 bib-
lický	opis	je	pravdivý.	 o	ľudia	najviac	potre-
bujú 	 ebazdokonalenie 	Zdravý	životný	štýl 	
Kurzy	 asertívneho	 správania	 sa 	 kologicky	
čistejšie	prostredie 	Nie!	Najviac	zo	všetkého	
potrebujú	Krista.	Potrebujú,	aby	k	nim	niekto	
prišiel,	 kto	 im	Krista	 bude	 kázať.	 „Ako budú 
vzývať oho, v koho neuverili  	ako uveria v 
oho, o kom nepočuli   ako počuj  bez ka-

zateľa   ako bud  kázať, ak nie s  poslaní “ 
im	10,	14
 
Milý brat, milá sestra, polia sú priprave-

né, polia sa belejú k žatve.	 me	pripravení	
vykročiť	a	ísť	k	ľuďom	a	zvestovať	im	Krista 	
i	pripravený	ísť	do	žatvy 	

Stalo sa to po jednom stretnutí učiteľov 
besiedok.	 estra,	ktorá	ho	spoluorganizova-
la,	prišla	za	mnou	sklamaná	z	nízkeho	počtu	
účastníkov	 a	 hovorí:	 Teraz	máme	príležitosť	
privádzať	deti	k	Pánovi,	lebo	je	tu	sloboda.	Ale	
my	ju	nevyužívame.	 az,	keď	jej	už	nebude,	
budeme	 si	 búchať	 po	 čele	 a	 smútiť,	 že	 sme	
nevyužili	príležitosť,	ktorú	sme	mali. 	

Na nedávnej Európskej konferencii Det-
skej misie sa zišli pracovníci z Turkmenis -
tanu, Kazachstanu, Uzbekistanu a Kirgiz-
ska. Pracovník	Detskej	misie	z	jednej	z	týchto	
krajín	nám	hovoril,	ako	v	jeho	krajine	štátna	
moc	vyhľadáva	aktívnych	kresťanov	a	vyhráž-
kami,	v znením	a	inými	príkoriami	sa	ich	snaží	
umlčať.	Naši	spolupracovníci	v	dvoch	z	 tých-
to	 republík	 sa	ocitli	 vo	v zení.	 Jeden	na	dva	
týždne,	druhý	na	štyri	roky.	Prečo 	Lebo	chceli	
pre	deti	v	ich	krajine	to	najlepšie.	Chceli,	aby	
sa	deti	mohli	dozvedieť	dobrú	správu	o	spase-
ní.	Keď	sa	jeden	z	nich	vrátil	z	v zenia,	začal	
hneď	premýšľať	nad	 tým,	aké	má	ešte	mož-
nosti	 na	 zvestovanie	 evanjelia	 deťom,	 Veľmi	
túžil,	aby	deti	mohli	počuť	o	Pánovi	Ježišovi.	Je	
zarážajúce	uvedomiť	si,	že	tam	sa	evanjelium	
zvestovať	nedá	a	ich	to	trápi.	Neustále	hľadajú	
nové	možnosti,	ako	by	o	Ježišovi	Kristovi	po-
vedali	ďalším	deťom.	Trápi	ich,	že	deti	idú	do	
zahynutia	a	oni	s	tým	nemôžu	nič	urobiť.	

LETO - ČAS ŽATVY
U	nás	sa	pracovať	dá,	ale	nás	trápi	pramálo,	čo	
bude	s	ďalšou	generáciou.	

Koľkým ľuďom sme v poslednom čase 
povedali evanjelium?	V	živote	koľkých	ľudí	
rozsievame	Božie	slovo 	Možno	sa	nám	to	zdá	
ťažké...	Zjednoduším	otázku:	Za	koľkých	ľudí	
sme	sa	v	poslednom	čase	pravidelne	modlie-
vali 	

Potreba okolo nás je obrovská. Je	 po-
trebné	rozsiať	Božie	slovo,	zalievať	ho	modlit-
bami	a	v	správny	čas	vykročiť	do	žatvy.	

Milý brat, milá sestra, pozývam ťa do 
žatvy. Bol	by	si	ochotný	pre	deti	z	tvojho	su-
sedstva	 otvoriť	 Klub	Dobrej	 zvesti,	 bol	 by	 si	
ochotný	ísť	s	nami	tretí	augustový	týždeň	 15.	
–	1 .	8. 	do	Nitry	a	evanjelizovať	deti	na	síd-
liskách.	Bol	by	si	koncom	roka	ochotný	pridať	
sa	do	jedného	z	našich	tímov	a	 ísť	robiť	via-
nočný	 program	 do	 základnej	 školy 	 Ak	 áno,	
kontaktuj	 nás	 prosím,	 radi	 budeme	 s	 tebou	
spolupracovať.	

Ako Boží služobníci musíme vykonať 
svoju časť.	Urobme,	čo	 je	v	našich	silách	a	
Pán	ako	vedúci	žatvy	k	tomu	pridá	svoje	po-
žehnanie,	 lebo	 nik	 nemiluje	 stratených	 viac,	
ako	práve	On.	On	dal	pre	záchranu	stratených	
to	 najvzácnejšie	 –	 svojho	 yna.	 Pam tajme,	
že	 žatva	 je	 závislá	 na	 Bohu.	 Modlime	 sa	 k	
Nemu,	aby	dal	rásť	rozosiatemu	slovu.	

V Miškovom živote bolo nesmierne dô-
ležité, že od malička bolo do jeho života 
zasievané Božie slovo	Miškovými	rodičmi	a	
ľuďmi	zo	zboru,	ktorí	sa	mu	venovali.	 o	však	
bolo	dôležité	pre	žatvu	samotnú 	Bolo	to	jasné	
pozvanie	k	Pánovi	Ježišovi,	odvaha	vedúceho	
v	letnom	tábore	dať	výzvu	a	pozvať	táborníkov	
ku	Kristovi.

Majme odvahu vykročiť za deťmi, hovo-
riť im Božie slovo a pozvať ich k Pánovi 
Ježišovi.  

ichal raňo

Miško poznal Božie slovo z pravidelného navštevovania kostola. Mama mu často 
rozprávala o Bohu a čítala z Biblie. Do jeho života bolo odmalička zasievané Božie 
slovo. A raz prinieslo úrodu.
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Aká radosť, keď smieme vidieť, že Pán 
povoláva! Aká	radosť	vidieť	vypočutie	mod-
litieb!	 Aj	 toto	 leto	 bude	 prebiehať	 inštitút	
Detskej	misie	v	 rumunskom	meste	 ibiu,	na	
ktorom	 sa	 študenti	 z	 rôznych	 krajín	 ur py		
pripravujú	na	prácu	na	Božej	žatve	medzi	deť-
mi.	 	vďačnosťou	voči	Pánu	Bohu	vám	píšeme	
o	tom,	že	tohtoročného	 nštitútu	sa	zúčastnia	
traja	študenti	zo	 lovenska	–	Danka,	Dávid	a	
mese.	 lovenská	skupinka	v	 ibiu	však	bude	
mať	od	 	do	 	členov.	 	Dávidom	do	 ibiu	na	
12	týždňov	pocestujú	aj	jeho	manželka	Karo-
línka	a	dcérka	 sterka	 1,5	roka .	 	Dankou,	
ktorá	absolvuje	 tento	rok	prvú	časť	 nštitútu	
	týždňov ,	do	 ibiu	pocestuje	jej	dva	a	pol	

ročný	syn	Jožko.	Na	posledné	dva	 týždne	za	
nimi	príde	i	Dankin	manžel	Matúš	s	Jožkový-
mi	staršími	bratmi	Jankom	 7 	a	Paľkom	 5 .	
Pán	Boh	sa	predivným	spôsobom	postaral	i	o	
babysitting	počas	 nštitútu.	Tešíme	sa	z	toho,	
že	 všetci	 traja	 študenti	 cítia	 povolanie	 slúžiť	
medzi	mladou	generáciou	a	v	menšom	či	v č-
šom	meradle	spolupracovať	s	Detskou	misiou.	
Vďaka	Pánovi	za	to,	že	si	povoláva	pracovní-
kov	na	svoju	žatvu.
Dovoľte,	aby	sme	vám	našich	študentov	tro-

chu	predstavili.

Danka Plevová žije	v	Košiciach.	Pred	ma-
terskou	dovolenkou	pracovala	ako	strojná	inži-
nierka	vo	firme	 etrag Ford.	Zároveň	slúžila	v	
zbore	spolu	s	manželom	Matúšom	v	rodinných	
skupinkách	 a	 tiež	 na	 predškolskej	 besied-
ke.	 Ako	 dobrovoľník	 spolupracuje	 so	 sestrou	
Aďkou	 abolovou	v	Košiciach	pri	organizovaní		
evanjelizačných	aktivít	pre	deti.	

INŠTITÚT DETSKEJ MISIE
Emesin modlitebný námet:	 Aby	som	sa	

stala	dobrým	služobníkom	Krista	Ježiša	medzi	
deťmi	pri	evanjeliu	Božom	a	aby	mi	Pán	Boh	
mocou	Ducha	 v tého	dal	ucho,	ktoré	počuje	
a	srdce,	ktoré	poslúcha,	aby	som	sa	mohla	do-
stať	vždy	k	tým	deťom,	ktoré	to	najviac	potre-
bujú,	ku	ktorým	ma	Pán	Boh	posiela.

Milí bratia a sestry, prosíme vás, aby 
ste sa modlili za študentov Inštitútu.	Ak	
by	ste	chceli	prispieť	študentom		na	zaplatenie	
pobytu	na	 nštitúte,	môžete	vaše	dary	poslať	
na	účet	Detskej	misie	a	do	správy	pre	prijíma-
teľa	napísať:	 nštitút	–	meno	študenta.	

Vďaka	Pánovi	za	to,	že	si	povoláva	pracovní-
kov	na	svoju	žatvu.	Vďaka	Pánovi	za	každého	
brata	a	sestru,	ktorý	pomôže	pri	tom,	aby	títo	
pracovníci	mohli	byť	na	Pánovu	žatvu	vyslaní.	

Dankin modlitebný námet:	 Teším	sa	na	
nštitút.	 Prosím,	 modlite	 sa	 za	 to,	 aby	 som	
sa	mohla	sústrediť	na	vyučovanie	a	prijať	 čo	
najviac	 vedomostí	 	 i	 požehnania	 z	 neho	 i	 zo	
spoločenstva.

Dávid Spodniak	 pracuje	 momentálne	 v	
počítačovej	 firme.	 Pán	 Boh	 ho	 previedol	 cez	
viacero	zamestnaní.	V	každom	z	nich	však	bol	
Dávid	 verným	 zvestovateľom	 evanjelia	 či	 už	
kolegom	 alebo	 firemným	 zákazníkom.	 Uveril	
ako	dieťa,	ale	tým,	že	prežil	ťažšie	obdobie	do-
spievania,	rozumie	veľmi	dobre	tomu,	čo	pre-
žívajú	dorastenci,	a	preto	jeho	srdce	horí	pre	
prácu	s	touto	vekovou	skupinou.	

Dávidov modlitebný námet:	 Prosím	 o	
modlitby	podľa	Kološanom	1,	 	–	11,	aby	sme	
spolu	s	manželkou	Kajkou	a	dcérkou	 sterkou	
počas	 nštitútu	boli	naplnení	poznaním	Božej	
vôle	vo	všetkej	múdrosti	a	duchovnej	rozum-
nosti,	aby	sme	chodili	hodne	Pána	a	páčili	sa	
mu	vždy,	keď	budeme	prinášať	ovocie	v	kaž-
dom	dobrom	skutku	a		rástli	v	poznaní	Boha	
všemožne	 posilňovaní	 mocou	 Jeho	 slávy	 ku	
všetkej	vytrvalosti	a	trpezlivosti.

 
Emese Halászik	 pracuje	 ako	učiteľka	 slo-

venčiny	a	náboženstva	v	maďarskej	kresťan-
skej	základnej	škole	v	Šahách.	Jej	srdce	horí	
pre	prácu	s	deťmi.	O	veciach,	ktoré	s	Pánom	
Ježišom	prežila,	rada	rozpráva	deťom	a	ľuďom	
okolo	 seba.	 Mnoho	 detí,	 rodičov	 a	 pastierov	
v	rôznych	cirkevných	zboroch	v	Šahách	a	na	
okolí	vydáva	dobré	svedectvo	o	službe	sestry	
mese	a	vážia	si	jej	prácu.	

 Nedávno sme sa vrátili z Európskej konferencie Detskej misie a sme plní doj-
mov. Dobré biblické vyučovanie, semináre na aktuálne témy práce s deťmi, sve-
dectvá účastníkov z rôznych krajín o službe, ale i o prekonávaní ťažkostí, o tom, že 
Boh je víťaz. To všetko nás veľmi povzbudilo a posilnilo v rozhodnutí, ešte s väčším 
zápalom pracovať pre Pána a zvestovať evanjelium deťom, ktoré o Ňom ešte ne-
počuli. Konferencia bola časom duchovného obživenia a povzbudenia pre všetkých 
účastníkov. Dobrá konferencia naozaj posúva dopredu a je pre ľudí veľkým zdro-
jom povzbudenia a požehnania. 

Milý brat, milá sestra, chcem Ťa srdečne pozvať na 

Celoslovenskú konferenciu Detskej misie, 
ktorá bude od 11. do 13. novembra 2016 v Liptovskom Mikuláši. 

Pripravujeme ju s cieľom, aby bola zdrojom povzbudenia, duchovného posilne-
nia a inšpirácie pre službu medzi deťmi. Vďaka minulej konferencii sme smeli po-
čas predvianočných programov osloviť o 550 detí viac práve vďaka účastníkom 
konferencie, ktorí  otvorili dvere k zvestovaniu evanjelia  na rôznych miestach. 

Na tohtoročnú konferenciu prijali pozvanie traja pracanti. Obvykle hovoríme, 
traja dobrí rečníci. Títo traja bratia, ktorí nám budú slúžiť, sú nielen výbornými 
rečníkmi, ale sú to aj ľudia, ktorí sa namáhajú pre Krista, aby oslovili evanjeliom 
mnohých. 

Pozvanie za hlavného rečníka konferencie prijal brat Czeslaw Bassara. V súčas -
nosti má na starosti biblické vzdelávanie v rámci Detskej misie. Vyučuje na kur-
zoch a pastorských konferenciách v mnohých krajinách sveta. Miluje Slovensko a 
veľmi rád číta knihy Kristíny Royovej.

Na konferencii nám ďalej budú slúžiť bratia Zbyšek Šikula a Tracy Lesan. Prvý z 
nich je riaditeľom Detskej misie v Českej republike. Človek veľmi pokorný, múdry 
a dobre organizovaný. Tracy Lesan je americkým misionárom, ktorý už dlhšie žije 
na Slovensku a slúži najmä medzi mladými ľuďmi. 

Preto	proste	Pána	žatvy,	aby	povolal	pracovníkov	na	svoju	vinicu. 	Matúš	 ,	38

POZVANIE NA KONFERENCIU

Možno sa pýtaš a hľadáš Božie skutky a 
Jeho konanie v dnešnej dobe.	Možno	sa	ti	
zdá,	že	Pán	Boh	mlčí	alebo	starosti	tejto	doby		
ťa	 premáhajú.	 Príď	 na	 Konferenciu	 Detskej	
misie	a	započúvaj	sa	do	príbehov,	ktoré	koná	
jedine	Boh.	Nie	je	to	konferencia	o	nás,	ale	o	
Božej	práci	medzi	ľuďmi.

„Otvoriť chcem sta k podobenstvu, pradáv-
n ch časov v rozprávať deje, ktoré sme počuli 
a známe, a naši otcovia nám o nich rozprá-
vali. Nezatajíme ich pred s nmi, rozpovieme 
ich bud cemu pokoleniu. ospodinove slávne 
skutk  a eho silu, aj div , ktoré urobil.“ 

Žalm	78,	2	–	4

Už	teraz	sa	na	vás	tešíme,	priatelia!
Pracovníci	Detskej	misie
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litieb!	 Aj	 toto	 leto	 bude	 prebiehať	 inštitút	
Detskej	misie	v	 rumunskom	meste	 ibiu,	na	
ktorom	 sa	 študenti	 z	 rôznych	 krajín	 ur py		
pripravujú	na	prácu	na	Božej	žatve	medzi	deť-
mi.	 	vďačnosťou	voči	Pánu	Bohu	vám	píšeme	
o	tom,	že	tohtoročného	 nštitútu	sa	zúčastnia	
traja	študenti	zo	 lovenska	–	Danka,	Dávid	a	
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	týždňov ,	do	 ibiu	pocestuje	jej	dva	a	pol	

ročný	syn	Jožko.	Na	posledné	dva	 týždne	za	
nimi	príde	i	Dankin	manžel	Matúš	s	Jožkový-
mi	staršími	bratmi	Jankom	 7 	a	Paľkom	 5 .	
Pán	Boh	sa	predivným	spôsobom	postaral	i	o	
babysitting	počas	 nštitútu.	Tešíme	sa	z	toho,	
že	 všetci	 traja	 študenti	 cítia	 povolanie	 slúžiť	
medzi	mladou	generáciou	a	v	menšom	či	v č-
šom	meradle	spolupracovať	s	Detskou	misiou.	
Vďaka	Pánovi	za	to,	že	si	povoláva	pracovní-
kov	na	svoju	žatvu.
Dovoľte,	aby	sme	vám	našich	študentov	tro-

chu	predstavili.

Danka Plevová žije	v	Košiciach.	Pred	ma-
terskou	dovolenkou	pracovala	ako	strojná	inži-
nierka	vo	firme	 etrag Ford.	Zároveň	slúžila	v	
zbore	spolu	s	manželom	Matúšom	v	rodinných	
skupinkách	 a	 tiež	 na	 predškolskej	 besied-
ke.	 Ako	 dobrovoľník	 spolupracuje	 so	 sestrou	
Aďkou	 abolovou	v	Košiciach	pri	organizovaní		
evanjelizačných	aktivít	pre	deti.	

INŠTITÚT DETSKEJ MISIE
Emesin modlitebný námet:	 Aby	som	sa	

stala	dobrým	služobníkom	Krista	Ježiša	medzi	
deťmi	pri	evanjeliu	Božom	a	aby	mi	Pán	Boh	
mocou	Ducha	 v tého	dal	ucho,	ktoré	počuje	
a	srdce,	ktoré	poslúcha,	aby	som	sa	mohla	do-
stať	vždy	k	tým	deťom,	ktoré	to	najviac	potre-
bujú,	ku	ktorým	ma	Pán	Boh	posiela.

Milí bratia a sestry, prosíme vás, aby 
ste sa modlili za študentov Inštitútu.	Ak	
by	ste	chceli	prispieť	študentom		na	zaplatenie	
pobytu	na	 nštitúte,	môžete	vaše	dary	poslať	
na	účet	Detskej	misie	a	do	správy	pre	prijíma-
teľa	napísať:	 nštitút	–	meno	študenta.	

Vďaka	Pánovi	za	to,	že	si	povoláva	pracovní-
kov	na	svoju	žatvu.	Vďaka	Pánovi	za	každého	
brata	a	sestru,	ktorý	pomôže	pri	tom,	aby	títo	
pracovníci	mohli	byť	na	Pánovu	žatvu	vyslaní.	

Dankin modlitebný námet:	 Teším	sa	na	
nštitút.	 Prosím,	 modlite	 sa	 za	 to,	 aby	 som	
sa	mohla	sústrediť	na	vyučovanie	a	prijať	 čo	
najviac	 vedomostí	 	 i	 požehnania	 z	 neho	 i	 zo	
spoločenstva.

Dávid Spodniak	 pracuje	 momentálne	 v	
počítačovej	 firme.	 Pán	 Boh	 ho	 previedol	 cez	
viacero	zamestnaní.	V	každom	z	nich	však	bol	
Dávid	 verným	 zvestovateľom	 evanjelia	 či	 už	
kolegom	 alebo	 firemným	 zákazníkom.	 Uveril	
ako	dieťa,	ale	tým,	že	prežil	ťažšie	obdobie	do-
spievania,	rozumie	veľmi	dobre	tomu,	čo	pre-
žívajú	dorastenci,	a	preto	jeho	srdce	horí	pre	
prácu	s	touto	vekovou	skupinou.	

Dávidov modlitebný námet:	 Prosím	 o	
modlitby	podľa	Kološanom	1,	 	–	11,	aby	sme	
spolu	s	manželkou	Kajkou	a	dcérkou	 sterkou	
počas	 nštitútu	boli	naplnení	poznaním	Božej	
vôle	vo	všetkej	múdrosti	a	duchovnej	rozum-
nosti,	aby	sme	chodili	hodne	Pána	a	páčili	sa	
mu	vždy,	keď	budeme	prinášať	ovocie	v	kaž-
dom	dobrom	skutku	a		rástli	v	poznaní	Boha	
všemožne	 posilňovaní	 mocou	 Jeho	 slávy	 ku	
všetkej	vytrvalosti	a	trpezlivosti.

 
Emese Halászik	 pracuje	 ako	učiteľka	 slo-

venčiny	a	náboženstva	v	maďarskej	kresťan-
skej	základnej	škole	v	Šahách.	Jej	srdce	horí	
pre	prácu	s	deťmi.	O	veciach,	ktoré	s	Pánom	
Ježišom	prežila,	rada	rozpráva	deťom	a	ľuďom	
okolo	 seba.	 Mnoho	 detí,	 rodičov	 a	 pastierov	
v	rôznych	cirkevných	zboroch	v	Šahách	a	na	
okolí	vydáva	dobré	svedectvo	o	službe	sestry	
mese	a	vážia	si	jej	prácu.	

 Nedávno sme sa vrátili z Európskej konferencie Detskej misie a sme plní doj-
mov. Dobré biblické vyučovanie, semináre na aktuálne témy práce s deťmi, sve-
dectvá účastníkov z rôznych krajín o službe, ale i o prekonávaní ťažkostí, o tom, že 
Boh je víťaz. To všetko nás veľmi povzbudilo a posilnilo v rozhodnutí, ešte s väčším 
zápalom pracovať pre Pána a zvestovať evanjelium deťom, ktoré o Ňom ešte ne-
počuli. Konferencia bola časom duchovného obživenia a povzbudenia pre všetkých 
účastníkov. Dobrá konferencia naozaj posúva dopredu a je pre ľudí veľkým zdro-
jom povzbudenia a požehnania. 

Milý brat, milá sestra, chcem Ťa srdečne pozvať na 

Celoslovenskú konferenciu Detskej misie, 
ktorá bude od 11. do 13. novembra 2016 v Liptovskom Mikuláši. 

Pripravujeme ju s cieľom, aby bola zdrojom povzbudenia, duchovného posilne-
nia a inšpirácie pre službu medzi deťmi. Vďaka minulej konferencii sme smeli po-
čas predvianočných programov osloviť o 550 detí viac práve vďaka účastníkom 
konferencie, ktorí  otvorili dvere k zvestovaniu evanjelia  na rôznych miestach. 

Na tohtoročnú konferenciu prijali pozvanie traja pracanti. Obvykle hovoríme, 
traja dobrí rečníci. Títo traja bratia, ktorí nám budú slúžiť, sú nielen výbornými 
rečníkmi, ale sú to aj ľudia, ktorí sa namáhajú pre Krista, aby oslovili evanjeliom 
mnohých. 

Pozvanie za hlavného rečníka konferencie prijal brat Czeslaw Bassara. V súčas -
nosti má na starosti biblické vzdelávanie v rámci Detskej misie. Vyučuje na kur-
zoch a pastorských konferenciách v mnohých krajinách sveta. Miluje Slovensko a 
veľmi rád číta knihy Kristíny Royovej.

Na konferencii nám ďalej budú slúžiť bratia Zbyšek Šikula a Tracy Lesan. Prvý z 
nich je riaditeľom Detskej misie v Českej republike. Človek veľmi pokorný, múdry 
a dobre organizovaný. Tracy Lesan je americkým misionárom, ktorý už dlhšie žije 
na Slovensku a slúži najmä medzi mladými ľuďmi. 

Preto	proste	Pána	žatvy,	aby	povolal	pracovníkov	na	svoju	vinicu. 	Matúš	 ,	38

POZVANIE NA KONFERENCIU

Možno sa pýtaš a hľadáš Božie skutky a 
Jeho konanie v dnešnej dobe.	Možno	sa	ti	
zdá,	že	Pán	Boh	mlčí	alebo	starosti	tejto	doby		
ťa	 premáhajú.	 Príď	 na	 Konferenciu	 Detskej	
misie	a	započúvaj	sa	do	príbehov,	ktoré	koná	
jedine	Boh.	Nie	je	to	konferencia	o	nás,	ale	o	
Božej	práci	medzi	ľuďmi.

„Otvoriť chcem sta k podobenstvu, pradáv-
n ch časov v rozprávať deje, ktoré sme počuli 
a známe, a naši otcovia nám o nich rozprá-
vali. Nezatajíme ich pred s nmi, rozpovieme 
ich bud cemu pokoleniu. ospodinove slávne 
skutk  a eho silu, aj div , ktoré urobil.“ 

Žalm	78,	2	–	4

Už	teraz	sa	na	vás	tešíme,	priatelia!
Pracovníci	Detskej	misie
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strednou	témou	konferencie	bolo:	Príbeh,	
ktorý	stále	pokračuje.	 de	o	vzrušujúci	príbeh,	
ktorý	 sa	 začal	 tým,	 ako	 zakladateľ	 Detskej	
misie	vo	svete	Jessie	 r in	Overholzer	túžil	v	
detstve	uveriť	v	Pána	Ježiša	Krista	ako	svoj-
ho	osobného	 pasiteľa.	O	tom	bola	aj	úvodná	
scénka.	Končila	veľmi	dôležitou	výzvou:	 Ne-
stačí	deti	iba	vyučovať,	ale	treba	ich	evanjeli-
zovať,	aby	poznali	 pasiteľa	osobne.

iaditeľ	 ur pskej	Detskej	misie	 erd al-
ter	Buskies	sa	zameral	na	to,	že	príbeh	evan-
jelizácie	a	duchovného	rastu	detí	môže	požeh-
nane	pokračovať	iba	vtedy,	ak	budú	služobníci	
deťom	a	dorastu	formovaní	Božím	slovom.	Kľú-
čové	majú	byť	pre	nás	slová	Pána	Ježiša:	„ a 
som vinný kmeň a v  ste ratolesti. Kto zostáva 
vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, 
pretože bezo mňa nič nem žete činiť.“	J	15,	5
Ako	 začal	 a	 pokračuje	 Príbeh	 evanjelizácie	

detí	v	 eskej	republike,	predstavil	riaditeľ	DM	
v	 	Zbyšek	Šikula.	Boli	sme	povzbudení	roz-
vojom	 služby	 DM	 na	 liezku,	 ale	 aj	 v	 iných	
oblastiach	 ,	ako	aj	pripravovanou	možnos-
ťou	 robiť	 biblické	 korešpondenčné	 kurzy	 cez	
internet.
Pestrá	Kytica	vďaky	priniesla	svieže	postre-

hy	našich	vzácnych	hostí:	Czesla a	Bassaru,	

Ji iho	Kaletu,	 reny	Zemanovej,	
Libuši	 Pavelkovej	 a	 tanislava	
Kaczmarczyka.	 Posledný	 kvie-
tok	 pridala	 Zuzana	 Magdoško-
vá:

akujem	za	vernú	prácu	DM.	
Aj	ja	so	jej	ovocím	a	tento	rok	
mám	tiež	25.	výročie!	Pam tám	
si,	 ako	 ste	 robili	 evanjelizač-
ný	program	u	nás	v	kultúrnom	
dome	 v	 iraltovciach.	 Zostala	
som	na	rozhovor.	Vtedy	ste	po-
vedali,	 že	keď	prídeme	domov,	
tak	si	môžeme	napísať	do	Bib-
lie,	 že	 sme	 prijali	 Pána	 Ježiša.	
A	 ja	 dodnes	 mám	 v	 Biblii	 na	
zadnej	 strane	 napísané:	 Dňa	
20.	 okt bra	 1 1	 som	 prijala	
Pána	Ježiša	Krista.	Dôvodov	na	

Jeho	oslavu	je	naozaj	veľa!
Kvíz	o	príbehu	DM	viedol	Vladimír	Terem	po-

učnou	a	zábavnou	formou.
iaditeľ	 DM	 na	 lovensku	 Michal	 Fraňo	 sa	

zvlášť	zameral	na	naše	túžby,	aby	príbeh	DM	
požehnane	pokračoval	rozvojom	ďalších	oblas-
tí	v	regi noch,	rozvojom	 trediska	DM	Prameň	
v	 astej	a	šírením	Dobrej	správy	naprieč	 lo-
venskom.
Záverečnú	 výzvu	 Pokračujme	 v	 príbehu	 s	

vierou	mal	riaditeľ	DM	pre	 trednú	 ur pu	 e-
bastián	 delmann.	Na	príklade	 J zuu	pri	 do-
bytí	Jericha	nás	vyzval	k	smelej	dôvere	slúžiť	
verne	naďalej	pre	záchranu	detí	a	mladej	ge-
nerácie	v	našich	krajinách.
Po	 hudobnej	 stránke	 nás	 sprevádzala	 hu-

dobná	 skupina	 K	 2 	 vedená	 odchovancom	
DM	Petrom	Brunckom.	Konferovali	Martin	Ko-
váč	a	Anna	Oleárová.

tarostlivosť	o	deti	obetavo	a	kreatívne	za-
bezpečovali	manželia	 chmogrovitsovci.
Všetkým	 organizátorom,	 ale	 aj	 vzácnym	

účastníkom	konferencie	patrí	naša	vďaka.
akujte	 ospodinu,	 lebo	 je	 dobrý,	 lebo	

Jeho	millosť	trvá	na	veky!

ozef Kováč

POHĽAD SPÄŤ NA 25. VÝROČIE DM SKUTOČNÉ PRÍBEHY 

edakcia:	 o	ťa	viedlo	k	napísaniu	knihy
Autor: Mnohí spolupracovníci a priatelia ma 

rok  povzbudzovali, ab  som napísal príbeh  z 
našej mnohoročnej služb  deťom.  knihe pre-
to m žete sledovať autentické príbeh , ktoré 
sme prežili a stále aj prežívame  s manžel-
kou a spolupracovníkmi. ach tených je tu  
skutočných príbehov znovuzrodenia detí aich 
duchovné zápas  v čšinou až do dnešných 
dní.

edakcia:	Ako	vznikol	názov	knihy
utor: iedla ma k tomu kniha . e Saint  

upér ho: alý princ.  knihe ide o skutoč-
ných princov a princezn  skrze vieru v Pána 
ežiša. Nie s  dokonalí  padaj , zápasia, hľa-

daj  svoje postavenie v živote, ale to dobré, 
čo je v nich, je Božie dielo v ich srdciach z 

ucha Božieho. Náš odkaz na záver knih  je:
Pomoc deťom v duchovnom raste zahrňuje 

našu pomoc počas ich celého života.

edakcia:	 Aký	 je	 potom	 váš	 hlavný	 odkaz	
čitateľom

utor: a desaťročia služb  deťom na Slo-
vensku sme videli, že deti sa v učuj  často 
pre vedomosti, ale neevanjelizuj . Nestačí 
deti len v učovať, ale treba ich evanjelizovať  
dať im výzvu oľutovať svoje konkrétne hriech  
a uveriť v Pána ežiša ako svojho osobného 
Spasiteľa a Pána. k dieťa toto pochopí, cez 
dielo ucha Sv tého v jeho srdci, má to v -
jadriť v modlitbe. anželka i ja sme v detstve 
siln  mali t žbu prijať Pána ežiša do svojich 
s dc, ale nikto nám nevedel povedať, ako to 
m žeme urobiť. ento fakt negatívne poznačil 
našu mladosť, aj keď vďaka Božej milosti sme 
obaja uverili vo veku  a  rokov. Odvted  
máme veľk  t žbu, ab  deti už v predškol-
skom a detskom veku mali istotu, že s  ich 
mená zapísané v nebi, v Knihe Baránkovej. 
Ondrej z príbehu Princ a kocka cukru všeličo v 
škole nezvláda, ale v klube etskej misie v -
znal: „ o Baránkovej knih  života som napí-
sal moje meno, Ondrej, pretože verím v Pána 
ežiša.“

edakcia:	Môžeme	sa	teda	tešiť	na	20	ori-
ginálnych	príbehov!	Máš	už	nejaké	reakcie	či-
tateľov

utor: no. Len neviem, či lepšie urobili tí, 
čo na d šok prečítali  strán, alebo tí, ktorí 
čítaj  pomalšie... 

spoň niekoľko postrehov:
e fascinuj ce čítať si, ako Pán Boh zmenil 

život  konkrétn ch detí, z ktorých aj niekto-
rých osobne poznám. anka .

Na obrátenie u ás v b te na Kramároch v 
mojich  rokoch stále živo pam tám. ilan B

Príbeh  s  písané s láskou a porozumením.
Budeme ju požičiavať aj priateľom  vžd  iba 
na  týždne  uzka K.

Pracujem ako zdravotná sestra a venujem 
sa aj po duchovnej stránke pacientom. K pila 
som si pre nich  kníh. anka S.

edakcia:	 akujeme	za	rozhovor	a	pripája-
me	túžbu	autora: ítajte srdcom a rozširujte 
knihu vo svojom okolí.

Počas celej konferencie ma prenikala veľká vďačnosť Pánu Bohu za Jeho pomoc, 
požehnanie, milosť a zaopatrenie celej rodiny Detskej misie tak v Českej republike, 
ako aj na Slovensku.

Zvlášť sme si mohli pripomínať našich verných modlitebníkov, dobrovoľníkov, pod-
porovateľov, priateľov a všetkých vás, ktorí ste stáli a stojíte za 25-ročnou službou 
Detskej misie.

Pri príležitosti 25.výročia vzniku Detskej misie na Slovensku sme vydali knihu Sku-
točné príbehy malých princov a princezien z pera dlhoročného pracovníka našej misie 
Jozefa Kováča.

SkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočné
príbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehy

malých princov a princezien

Jozef Kováč

Boh koná aj dnes! Dosvedčujú to i príbehy zmenených 
životov detí a mladých ľudí, ktoré sa Vám dostávajú 
v knižnej podobe do ruky. Som veľmi rád, že brat Jožko 
Kováč nám všetkým na povzbudenie napísal túto knihu. 
Je to kniha nielen o zmenených životoch, ale aj o rokoch 
modlitieb a verného zvestovania Božieho slova. Túto 
knihu sa oplatí prečítať, lebo nám pripomína, že Boh je 
živý a koná!
/  Jozef Fraňo

Príbehy jasne ukazujú, že už veľmi malé deti sú otvorené 
pôsobeniu Ducha Svätého. Kniha vypovedá o tom, že toto 
rozhodnutie sprevádza človeka celý život. Toto je veľmi 
povzbudzujúce. Zo svedectiev vyplýva, že rozhodnutie dieťaťa 
o prijatí Pána Ježiša ako osobného Spasiteľa si často vyžaduje 
niekoľko nových potvrdení platnosti tohoto rozhodnutia. Aj ja 
som to tak prežíval.
/  Ing. Blahoslav Číčel, DrSc.

ISBN 978-80-970396-5-3ISBN 978-80-970396-5-3ISBN 978-80-970396-5-3ISBN 978-80-970396-5-3
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strednou	témou	konferencie	bolo:	Príbeh,	
ktorý	stále	pokračuje.	 de	o	vzrušujúci	príbeh,	
ktorý	 sa	 začal	 tým,	 ako	 zakladateľ	 Detskej	
misie	vo	svete	Jessie	 r in	Overholzer	túžil	v	
detstve	uveriť	v	Pána	Ježiša	Krista	ako	svoj-
ho	osobného	 pasiteľa.	O	tom	bola	aj	úvodná	
scénka.	Končila	veľmi	dôležitou	výzvou:	 Ne-
stačí	deti	iba	vyučovať,	ale	treba	ich	evanjeli-
zovať,	aby	poznali	 pasiteľa	osobne.

iaditeľ	 ur pskej	Detskej	misie	 erd al-
ter	Buskies	sa	zameral	na	to,	že	príbeh	evan-
jelizácie	a	duchovného	rastu	detí	môže	požeh-
nane	pokračovať	iba	vtedy,	ak	budú	služobníci	
deťom	a	dorastu	formovaní	Božím	slovom.	Kľú-
čové	majú	byť	pre	nás	slová	Pána	Ježiša:	„ a 
som vinný kmeň a v  ste ratolesti. Kto zostáva 
vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, 
pretože bezo mňa nič nem žete činiť.“	J	15,	5
Ako	 začal	 a	 pokračuje	 Príbeh	 evanjelizácie	

detí	v	 eskej	republike,	predstavil	riaditeľ	DM	
v	 	Zbyšek	Šikula.	Boli	sme	povzbudení	roz-
vojom	 služby	 DM	 na	 liezku,	 ale	 aj	 v	 iných	
oblastiach	 ,	ako	aj	pripravovanou	možnos-
ťou	 robiť	 biblické	 korešpondenčné	 kurzy	 cez	
internet.
Pestrá	Kytica	vďaky	priniesla	svieže	postre-

hy	našich	vzácnych	hostí:	Czesla a	Bassaru,	

Ji iho	Kaletu,	 reny	Zemanovej,	
Libuši	 Pavelkovej	 a	 tanislava	
Kaczmarczyka.	 Posledný	 kvie-
tok	 pridala	 Zuzana	 Magdoško-
vá:

akujem	za	vernú	prácu	DM.	
Aj	ja	so	jej	ovocím	a	tento	rok	
mám	tiež	25.	výročie!	Pam tám	
si,	 ako	 ste	 robili	 evanjelizač-
ný	program	u	nás	v	kultúrnom	
dome	 v	 iraltovciach.	 Zostala	
som	na	rozhovor.	Vtedy	ste	po-
vedali,	 že	keď	prídeme	domov,	
tak	si	môžeme	napísať	do	Bib-
lie,	 že	 sme	 prijali	 Pána	 Ježiša.	
A	 ja	 dodnes	 mám	 v	 Biblii	 na	
zadnej	 strane	 napísané:	 Dňa	
20.	 okt bra	 1 1	 som	 prijala	
Pána	Ježiša	Krista.	Dôvodov	na	

Jeho	oslavu	je	naozaj	veľa!
Kvíz	o	príbehu	DM	viedol	Vladimír	Terem	po-

učnou	a	zábavnou	formou.
iaditeľ	 DM	 na	 lovensku	 Michal	 Fraňo	 sa	

zvlášť	zameral	na	naše	túžby,	aby	príbeh	DM	
požehnane	pokračoval	rozvojom	ďalších	oblas-
tí	v	regi noch,	rozvojom	 trediska	DM	Prameň	
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dobná	 skupina	 K	 2 	 vedená	 odchovancom	
DM	Petrom	Brunckom.	Konferovali	Martin	Ko-
váč	a	Anna	Oleárová.

tarostlivosť	o	deti	obetavo	a	kreatívne	za-
bezpečovali	manželia	 chmogrovitsovci.
Všetkým	 organizátorom,	 ale	 aj	 vzácnym	

účastníkom	konferencie	patrí	naša	vďaka.
akujte	 ospodinu,	 lebo	 je	 dobrý,	 lebo	

Jeho	millosť	trvá	na	veky!

ozef Kováč

POHĽAD SPÄŤ NA 25. VÝROČIE DM SKUTOČNÉ PRÍBEHY 

edakcia:	 o	ťa	viedlo	k	napísaniu	knihy
Autor: Mnohí spolupracovníci a priatelia ma 
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dní.

edakcia:	Ako	vznikol	názov	knihy
utor: iedla ma k tomu kniha . e Saint  

upér ho: alý princ.  knihe ide o skutoč-
ných princov a princezn  skrze vieru v Pána 
ežiša. Nie s  dokonalí  padaj , zápasia, hľa-

daj  svoje postavenie v živote, ale to dobré, 
čo je v nich, je Božie dielo v ich srdciach z 

ucha Božieho. Náš odkaz na záver knih  je:
Pomoc deťom v duchovnom raste zahrňuje 

našu pomoc počas ich celého života.

edakcia:	 Aký	 je	 potom	 váš	 hlavný	 odkaz	
čitateľom
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jadriť v modlitbe. anželka i ja sme v detstve 
siln  mali t žbu prijať Pána ežiša do svojich 
s dc, ale nikto nám nevedel povedať, ako to 
m žeme urobiť. ento fakt negatívne poznačil 
našu mladosť, aj keď vďaka Božej milosti sme 
obaja uverili vo veku  a  rokov. Odvted  
máme veľk  t žbu, ab  deti už v predškol-
skom a detskom veku mali istotu, že s  ich 
mená zapísané v nebi, v Knihe Baránkovej. 
Ondrej z príbehu Princ a kocka cukru všeličo v 
škole nezvláda, ale v klube etskej misie v -
znal: „ o Baránkovej knih  života som napí-
sal moje meno, Ondrej, pretože verím v Pána 
ežiša.“

edakcia:	Môžeme	sa	teda	tešiť	na	20	ori-
ginálnych	príbehov!	Máš	už	nejaké	reakcie	či-
tateľov

utor: no. Len neviem, či lepšie urobili tí, 
čo na d šok prečítali  strán, alebo tí, ktorí 
čítaj  pomalšie... 

spoň niekoľko postrehov:
e fascinuj ce čítať si, ako Pán Boh zmenil 

život  konkrétn ch detí, z ktorých aj niekto-
rých osobne poznám. anka .

Na obrátenie u ás v b te na Kramároch v 
mojich  rokoch stále živo pam tám. ilan B

Príbeh  s  písané s láskou a porozumením.
Budeme ju požičiavať aj priateľom  vžd  iba 
na  týždne  uzka K.

Pracujem ako zdravotná sestra a venujem 
sa aj po duchovnej stránke pacientom. K pila 
som si pre nich  kníh. anka S.

edakcia:	 akujeme	za	rozhovor	a	pripája-
me	túžbu	autora: ítajte srdcom a rozširujte 
knihu vo svojom okolí.

Počas celej konferencie ma prenikala veľká vďačnosť Pánu Bohu za Jeho pomoc, 
požehnanie, milosť a zaopatrenie celej rodiny Detskej misie tak v Českej republike, 
ako aj na Slovensku.

Zvlášť sme si mohli pripomínať našich verných modlitebníkov, dobrovoľníkov, pod-
porovateľov, priateľov a všetkých vás, ktorí ste stáli a stojíte za 25-ročnou službou 
Detskej misie.

Pri príležitosti 25.výročia vzniku Detskej misie na Slovensku sme vydali knihu Sku-
točné príbehy malých princov a princezien z pera dlhoročného pracovníka našej misie 
Jozefa Kováča.

SkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočnéSkutočné
príbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehypríbehy

malých princov a princezien

Jozef Kováč

Boh koná aj dnes! Dosvedčujú to i príbehy zmenených 
životov detí a mladých ľudí, ktoré sa Vám dostávajú 
v knižnej podobe do ruky. Som veľmi rád, že brat Jožko 
Kováč nám všetkým na povzbudenie napísal túto knihu. 
Je to kniha nielen o zmenených životoch, ale aj o rokoch 
modlitieb a verného zvestovania Božieho slova. Túto 
knihu sa oplatí prečítať, lebo nám pripomína, že Boh je 
živý a koná!
/  Jozef Fraňo

Príbehy jasne ukazujú, že už veľmi malé deti sú otvorené 
pôsobeniu Ducha Svätého. Kniha vypovedá o tom, že toto 
rozhodnutie sprevádza človeka celý život. Toto je veľmi 
povzbudzujúce. Zo svedectiev vyplýva, že rozhodnutie dieťaťa 
o prijatí Pána Ježiša ako osobného Spasiteľa si často vyžaduje 
niekoľko nových potvrdení platnosti tohoto rozhodnutia. Aj ja 
som to tak prežíval.
/  Ing. Blahoslav Číčel, DrSc.

ISBN 978-80-970396-5-3ISBN 978-80-970396-5-3ISBN 978-80-970396-5-3ISBN 978-80-970396-5-3
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rdečne	vás	zdravím	za	tím	 ľadaj	a	nájdi.	
Je	zložený	hlavne	z	dobrovoľníkov	–	sprievod-
cov,	ktorí	si	s	deťmi	píšu.	V	týchto	dňoch	nám	
chodí	 viacero	 zaujímavých	 odpovedí	 z	 naj-
novšieho	 dobrodružstva	 o	Onezimovi.	Onezi-
mus	bol	otrok	v	Kolosách,	ktorý	cez	poslušnosť	
Ježišovi	 a	 svojmu	 pánovi	 Filemonovi	 našiel	
skutočnú	slobodu.	

Jedna	zo	správ	detí,	 ktorá	ukazuje,	o	 čom	
dnes	deti	premýšľajú:	

„ hoj, prepáč, že ti píšem až teraz, ale sk r 
to nešlo. hcem sa ťa spýtať, že keď nás Boh 
tak veľmi miluje, prečo sa dej  na našej zemi 
aj zlé veci ako s  vojn , zemetrasenia a po-
dobne...“

Pondelok 20. 6. 2016
Ján	14,	1	–	 	

Detské tábory – Častá
rušovská,	Fraňo

Športový tábor – Častá
Marhofer

Utorok 21. 6. 2016
Ján	14,	12	–	14	

Tábor staršieho dorastu – Častá
Fraňo

Tábor ml. dorastu – Sv. Anton
Terem

Streda 22. 6. 2016
Ján	14,	15	–	18

Tábor dorastu - Tatranská Lomnica
abolová

Denný tábor – Zvolen
Terem

MODLITE SA SPOLU S NAMIHĽADAJ A NÁJDI 

Štvrtok 23. 6. 2016
Ján	14,	21	a	23

Tábor mladšieho dorastu – Častá
Terem

Detský tábor – Tatranská Lomnica
abolová

Piatok 24. 6. 2016
Ján	14,	2 	–	27

Učeník 2016 – Častá
Kováč

Dobrá správa naprieč Slovenskom
Nitra

Sobota 25. 6. 2016
Ján	15,	2	–	5	

Prosme za jednotu 
v tímoch vedúcich

Prosme za otvorené srdcia detí 
a dorastencov počas leta

me	radi,	 že	 sa	 ebová	stránka	 sprehľad-
ňuje.	Na	hornej	lište	pribudlo	niekoľko	ikoniek	
–	obrázkov	a	čísiel,	cez	ktoré	deti	rýchlo	zistia	
napr.	aký	majú	svoj	bodový	stav	alebo	či	 im	
prišla	do	schránky	nová	správa.	Tiež	je	tu	od-
kaz	pre	rýchly	vstup	k	svojmu	stolíku.	Tu	má	
dieťa	 svoju	 Bibliu	 –	 kvalitnú	 audio	 nahrávku	
od	Pro ord.eu,	svoj	modlitebný	denník,	mp3	
prehrávač	a	počítač,	 aby	mohol	písať	 správy	
sprievodcovi.	

me	vďační	za	každé	dieťa,	ktoré	má	srdce	
otvorené	pre	Božie	pravdy,	ktoré	je	zvedavé	a	
hľadá.	Prajeme	si,	aby	aj	táto	stránka	bola	pre	
deti	na	 lovensku	a	v	 echách	požehnaním.	

aroslava Pankuchová

Názov 
tábora

Termín Miesto Hlavný 
vedúci

Aktuálny 
stav

Mladší dorast 2.	–	 .	7.	201 v tý	Anton V.	Terem 15

Športový tábor 2.	–	 .	7.	201 astá	–	Prameň .	Marhofer 22	detí

Deti .	–	1 .	7.	201 astá	–	Prameň .	 rušovská 34	detí

Dorast 1 .	 	22.	7.	201 Tatranská	Lomnica A.	 abolová 32

Starší dorast 1 .	–	23.	7.	201 astá	–	Prameň M.	Fraňo 2

Denný tábor 18.	–	22.	7.	201 Zvolen V.	Terem 17	detí

Deti 23.	–	30.	7.	201 astá	–	Prameň .	 rušovská 33	detí

Mladší dorast 30.		7.	–	 .	8.	201 astá	–	Prameň V.	Terem 37

Deti .	–	12.	8.	201 Tatranská	Lomnica A.	 abolová 21	detí

Deti .	–	12.	8.	201 astá	–	Prameň M.	Fraňo 15	detí

Nakoľko	v	čase	uzávierky	 nformačného	listu	boli	voľné	miesta	v	turnusoch	uvedených	v	ta-
buľke,	máte	možnosť	prihlásiť	svoje	deti	a	dorastencov	na	vybraný	tábor.	Bližšie	informácie	a	
prihlášky	nájdete	na	našej	stránke	www.detskamisia.sk.
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Kluby Audiencia u Kráľa

Na	letných	táboroch	v	roku	2013	sme	prebe-
rali	biblickú	postavu	 ster.	Vtedy	sme	oslovili	
deti:	 Prežívate	 tu	úžasné	chvíle	 s	kráľovnou	
ster.	 o	si	myslíte,	nebolo	by	dobré	stretávať	
sa	mesačne	 v	 sobotu	 poobede	 na	 párty	 klu-
boch 	 Môžeme	 ich	 nazvať	 Audiencia	 u	 Kráľa	
a	budeme	môcť	prichádzať	na	kráľovské	pár-
ty.	Už	na	prvom	klube	si	pripomenieme	tieto	
nezabudnuteľné	 táborové	 dni,	 stretnete	 tam	
svojich	 táborových	 vedúcich	 a	 kamarátov	 a	
kamarátky	 z	 tábora	 a	 začneme	 audienciu	 u	
izraelských	kráľov	z	Biblie. 	
Deti	súhlasili	a	pridali	sa	aj	niektorí	rodičia	

i	 starí	 rodičia.	 Odvtedy	 uplynuli	 tri	 roky	 po-
žehnaných	 stretnutí.	 Na	 našom	 poslednom	
stretnutí	sme	si	pripomínali	Pastiersku	pieseň	
kráľa	Dávida	–	Žalm	23.	Modlili	 sme	sa,	aby	
každý	z	účastníkov	mohol	vyznať,	že	 ospodin	
je	aj	Jeho	osobný	Pastier.
Deti	tiež	vyjadrili	svoju	vďaku	mamičkám	a	

oteckom	malým	koncertom	vďaky.	Zaujímavá	
bola	aj	hra,	keď	sme	v	skupinách	hľadali	rôzne	
pastierske	 symboly	 a	 skladali	 23.	 žalm.	 Teta	
Ali	 tiež	 preskúšala	7	detí,	 ako	poznajú	 svoje	
mamičky.
Nezabudli	 sme	 odmeniť	 čokoládovými	me-

dailami	našich	Mladých	misionárov,	 ktorí	 pri-
viedli	niekoho	nového	na	Audienciu.

odičia	 i	 deti	 dostali	 krásne	 pohľadnice	 a	
mamičky	kvety.	Poďakovali	sme	sa	aj	audienč-
ným	 tetám,	 ktoré	 ako	 vždy	 pripravili	 super	
občerstvenie	 a	 všetkým	 audienčným	 služob-
níkom.	 Teraz	 nás	 čakajú	 tábory	 a	 na	 jeseň									
4.	ročník	Audiencie	u	Kráľa	kráľov.

ozef a ubica Kováčovci

Čo mi v uplynulom školskom roku 
prinieslo radosť v službe?

Deti	z	klubu	v	ŠKD	A.	 todolu	ma	vždy	po-
tešia,	lebo	sa	tešia	na	nový	biblický	príbeh.	 	
očakávaním	sledujú	dej	a	keď	máme	opakova-
cí	kvíz,	snažia	sa	správne	odpovedať.	Je	me-
dzi	nimi	 zopár	 takých,	ktoré	nedávajú	pozor,	
no	patrí	to	k	ich	štýlu	života.	Traja	zo	skupiny	
23	detí	mi	priniesli	knižky	z	 ich	náboženské-
ho	prostredia	a	pochválili	 sa	svojim	vzťahom	
k	Bohu.
Do	služby	deťom	v	kluboch	som	pozval	do-

rastencov	a	je	mi	to	pomocou,	lebo	ich	postoj	
	túžim	byť	užitočný	na	Božom	diele	 	pomáha	
aj	deťom	na	stretnutiach.	Krátke	svedectvá	aj	
vyučovanie	veršov	prispieva	k	oživeniu	našich	
stretnutí.	Martin	im	nedávno	povedal:	 ád	si	
čítam	Bibliu,	lebo	je	v	nej	veľa	povzbudení .
Deti	z	KC	Bambusky	sa	tiež	tešia	na	každé	zo	

stretnutí.	Mnohé	doma	nemajú	možnosť	počuť	
o	viere	v	živého	Boha,	a	tak	sú	naše	stretnutia	
jediným	miestom,	kde	o	 om	počujú.

Luboš arhofer

Najstarším mestom 
Slovenska je Nit-
ra. Toto mesto bolo 
jedným z centier 
Veľkomoravskej 
ríše.	V	prvej	tretine	 .	
storočia	tu	sídlilo	knie-
ža	Pribina.	V	roku	828	
tu	bol	postavený	prvý	
kresťanský	 kostol	 v	
strednej	 a	 východnej	
ur pe.	 Mesto	 Nitra	

bolo	vždy	považované	za	významné	centrum	
kresťanstva.	Ako	je	to	však	s	Nitrou	dnes 	 lá-
sia	sa	i	dnes	obyvatelia	Nitry	k	Bohu 	Pozna-
jú	deti	Nitry	Božieho	 yna	a	vedia,	čo	pre	ne	
urobil 	

Keďže	tušíme	odpoveď	na	túto	otázku,	chceli	
by	sme	v	rámci	akcie	Dobrá správa naprieč 
Slovenskom	navštíviť	tento	rok	práve	Nitru.	
Od 15. do 19. augusta by sme mali v spo-
lupráci s dobrovoľníkmi z piatich denomi-
nácii z Nitry a okolia robiť letné prázdni-
nové kluby v tomto veľkom meste,	ktoré	
je	 počtom	 obyvateľov	 šiestym	 najv čším	 na	
lovensku.	 Prosím,	modlite	 sa	 za	 prípravu	 a	
realizáciu	klubov,	ktoré	budú	prebiehať	na	síd-
liskách	a	v	parkoch,	na	trávnatých	plochách	a	
pri	detských	ihriskách.	Modlite	sa	s	nami	za	to,	
aby	mnohé	deti	prijali	pozvanie	a	prišli	na	tie-
to	kluby.	Modlite	sa	za	dobré	počasie.	Modlite	
sa	za	dobrú	spoluprácu	v	tímoch	i	za	možnosť	
pokračovania	misijných	klubov	 formou	pravi-
delnej	klubovej	činnosti	od	septembra.	Modlite	
sa	nadovšetko	za	to,	aby	sa	Pán	Boh	dotýkal	
detských	s dc	i	s dc	rodičov,	ktorí	sa	prídu	na	
kluby	pozrieť.	Túžime,	aby	 sa	 toto	 leto	 stalo	
časom	žatvy	pre	Nitru.	1.	Tim	2,	4

Milý brat, milá sestra, ak sa chceš pri-
dať k nám do jedného z tímov, ktoré budú 
v lete v Nitre evanjelizovať, radi Ťa me-
dzi nás príjmeme.	V	sobotu	18.	júna	bude	v	
Nitre	školenie	k	pripravovaným	letným	prázd-
ninovým	klubom,	na	ktoré	ťa	srdečne	pozýva-
me.	Daj	nám,	prosím	o	tvojom	záujme	vedieť	
na	adresu:	frano@detskamisia.sk.	Tešíme	sa,	
že	spoločne	oslovíme	evanjeliom	deti	Nitry.

ichal raňo

SPRÁVY Z OBLASTÍ PRÍPRAVY NA LETO VRCHOLIA
Prameň vás očakáva

Leto	 je	 už	 predo	 dvermi	 a	my	 všetci	 pre-
mýšľame,	ako	sa	naň	pripraviť.	Plánujeme	do-
volenky,	kupujeme	opaľovacie	krémy,	plníme	
klimatizáciu	 v	 aute	 a	 plánujeme	 čo	 s	 deťmi.	
Mnohí	z	vás	využijú	 tredisko	DM	Prameň.	

A	 ako	 sa	 na	 leto	 chystá	 naše	 tredisko 	
Teší	 sa	 na	 tábory	malých	 ndiánov.	 Program	
a	materiály	k	príbehom	pre	deti	už	máme 	tie	
pripravili	naši	kolegovia	na	úrade	v	Bratislave.	
Krásne	 prostredie	 a	 čistý	 vzduch	máme	 tiež	
neďaleko	je	 liečebňa	Biela	skala,	kde	sa	 lie-
čia	 deti	 s	 dýchacími	 problémami .	 Kto	 bude	
variť	a	kto	pri	tom	pomáhať,	kto	upratovať	a	
kto	 spravovať	 už	 vieme.	 Už	 iba	 všetko	 vyu-
pratovať,	popratať	po	brigádach	pri	nadstavbe	
C čka	 žltá	 budova ,	 urobiť	 sanitáciu,	 naplá-
novať	chutný	a	zdravý	jedálniček,	všetko	rov-
no	pokosiť,	 nakúpiť	 lopty	 a	 iné	 veci	 k	 hrám,	
potraviny,	 vybaviť	 lekárničku	 a	 pod.	 Pri	 tom	
všetkom	myslíme	na	deti,	ktoré	tu	budú	počuť	
Božie	evanjelium,	rásť	vo	viere	a	zažívať	krás-
ne	leto	s	Detskou	misiou.	

eší sa na vás Stredisko  Prameň

Dobrá správa pre Nitru
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Kluby Audiencia u Kráľa

Na	letných	táboroch	v	roku	2013	sme	prebe-
rali	biblickú	postavu	 ster.	Vtedy	sme	oslovili	
deti:	 Prežívate	 tu	úžasné	chvíle	 s	kráľovnou	
ster.	 o	si	myslíte,	nebolo	by	dobré	stretávať	
sa	mesačne	 v	 sobotu	 poobede	 na	 párty	 klu-
boch 	 Môžeme	 ich	 nazvať	 Audiencia	 u	 Kráľa	
a	budeme	môcť	prichádzať	na	kráľovské	pár-
ty.	Už	na	prvom	klube	si	pripomenieme	tieto	
nezabudnuteľné	 táborové	 dni,	 stretnete	 tam	
svojich	 táborových	 vedúcich	 a	 kamarátov	 a	
kamarátky	 z	 tábora	 a	 začneme	 audienciu	 u	
izraelských	kráľov	z	Biblie. 	
Deti	súhlasili	a	pridali	sa	aj	niektorí	rodičia	

i	 starí	 rodičia.	 Odvtedy	 uplynuli	 tri	 roky	 po-
žehnaných	 stretnutí.	 Na	 našom	 poslednom	
stretnutí	sme	si	pripomínali	Pastiersku	pieseň	
kráľa	Dávida	–	Žalm	23.	Modlili	 sme	sa,	aby	
každý	z	účastníkov	mohol	vyznať,	že	 ospodin	
je	aj	Jeho	osobný	Pastier.
Deti	tiež	vyjadrili	svoju	vďaku	mamičkám	a	

oteckom	malým	koncertom	vďaky.	Zaujímavá	
bola	aj	hra,	keď	sme	v	skupinách	hľadali	rôzne	
pastierske	 symboly	 a	 skladali	 23.	 žalm.	 Teta	
Ali	 tiež	 preskúšala	7	detí,	 ako	poznajú	 svoje	
mamičky.
Nezabudli	 sme	 odmeniť	 čokoládovými	me-

dailami	našich	Mladých	misionárov,	 ktorí	 pri-
viedli	niekoho	nového	na	Audienciu.

odičia	 i	 deti	 dostali	 krásne	 pohľadnice	 a	
mamičky	kvety.	Poďakovali	sme	sa	aj	audienč-
ným	 tetám,	 ktoré	 ako	 vždy	 pripravili	 super	
občerstvenie	 a	 všetkým	 audienčným	 služob-
níkom.	 Teraz	 nás	 čakajú	 tábory	 a	 na	 jeseň									
4.	ročník	Audiencie	u	Kráľa	kráľov.

ozef a ubica Kováčovci

Čo mi v uplynulom školskom roku 
prinieslo radosť v službe?
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  CAMP UČENÍK 2016

Kde:	 tredisko	Detskej	misie	Prameň

Kedy:	27.	8.	–	1.	 .	201

Téma:	Život	Jána	Krstiteľa	
	 	výzva	pre	dnešných	učeníkov

Lektori:	Mgr.	 ubomír	 uračka
	 				Mgr.	 aehard	Venter	 JA
	 				Mgr.	Tracy	a	Brenda	Lesan	 U A
	 				Mgr.	Tibor	Jančík

Garanti:	Jozef	a	 ubica	Kováčovci

Viac	informácií	a	prihlášky	nájdete	
v	Kalendári	akcií	na	 .detskamisia.sk.

INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE
Milí	čitatelia	 nformačného	listu!

Máme	pre	vás	dôležitý	oznam.	 ozhodli	sme	
sa	zredukovať počet Informačných listov 
zo štyroch na tri.	 nformačný	list	vám	bude	
chodiť	vo	februári,	v	júni	a	v	okt bri.	
Viedlo	nás	k	tomu	jednak	to,	že	naše	aktivi-

ty	plánujeme	s	Božou	pomocou	dlho	dopredu.	
Pripravované	akcie	vieme	oznámiť	dostatočne	
včas	a	tri	čísla	ich	dokážu	obsiahnuť.	Vedie	nás	
k	tomu	aj	snaha	o	usporenie	nákladov	za	tlač	
a	distribúciu	jedného	čísla.	Zároveň	však	bu-
deme	radi	poštou	posielať	náš	 nformačný	list	
každému,	kto	si	ho	objedná.	Poteší	nás,	keď	
prejavia	záujem	o	jeho	odoberanie	i	ďalší	 ľu-
dia.	K	zredukovaniu	počtu	 nformačných	listov	
nás	vedie	i	fakt,	že	každý	z	našich	pracovníkov	
píše	svoj	modlitebný	list	štyrikrát	ročne	a	radi	
vám	 tieto	 osobné	 modlitebné	 listy	 budeme	
posielať.	Trikrát	ročne	 nformačný	list	Detskej	
misie	 plus	 štyrikrát	 ročne	 list	 od	 vybraného	
misionára misionárov	budú	obsahovať	dosta-
tok	informácii	o	dianí	v	Detskej	misii,	o	potre-
bách	a	modlitebných	námetoch.	
Zároveň	vám,	bratia	a	sestry,	ktorí	zatiaľ	ne-

dostávate	modlitebný	list	od	niekoho	z	našich	
pracovníkov,	 prípadne	 by	 ste	 chceli	 dostávať	
modlitebný	list	ešte	od	niekoho	ďalšieho,	po-
núkame	možnosť adoptovať si misionára.	
Môžete	dostávať	modlitebný	list	od	niekoho	z	
pracovníkov	DM	a	modliť	sa	za	neho.	Misionára	
si	môžete	 adoptovať	 aj	 pre	 váš	 Klub	 Dobrej	
zvesti	alebo	besiedku	a	pravidelne	sa	za	tohto	
človeka	modliť.	Váš	adoptovaný	misionár	vás	
rád	príde	navštíviť	a	porozpráva		vám deťom	z	
klubu	o	svojej	službe,	modlitebných	námetoch	
a	vypočutiach	modlitby.

Milí bratia, milé sestry, veľmi si vážime 
to, že stojíte pri našej službe.	 oci	reduku-
jeme	počet	 čísel	 nformačného	 listu,	 chceme	
vám	 naďalej	 posielať	 dostatok	 informáciií	 o	
našej	službe,	o	dianí	v	misii	 i	o	našich	mod-
litebných	 potrebách.	 Vopred	 vám	 ďakujem	
za	pochopenie!	 akujem	i	za	modlitby	za	mi 				
sionára,	za	ktorého	sa	už	modlíte,	prípadne	si	
ho	adoptujete.	Adresy	 jednotlivých	pracovní-
kov	Detskej	misie	nájdete	na	poslednej	stra-
ne	 nformačného	listu.	Budeme	radi,	keď	nás	
budete	v	tejto	veci	kontaktovať.

ichal raňo



Pracovníci národného úradu 

Fraňo Michal riaditeľ 02/55569378, 
0908/860 260 frano@detskamisia.sk VS 22

Hrušovská Ľubica priama práca s deťmi 02/555 693 78 hrusovska@detskamisia.sk VS 21

Kešjarová Miriam koordinácia vydávania literatúry 02/555 693 78 kesjarova@detskamisia.sk VS 18

Beňo Michal vedúci vzdelávania, webmaster 0907/222 144 beno@detskamisia.sk VS 5

Spodniaková Diana administratíva 02/555 693 78 spodniakova@detskamisia.sk VS 25

Borošová Tatiana korešpondenčné kurzy 02/555 693 78 kurzy@detskamisia.sk VS 9

Oblastní pracovníci
Oblasť Bratislava Legionárska 4, 811 07 Bratislava
Kováč Jozef oblastný pracovník 02/555 693 78 kovac@detskamisia.sk VS 15

Kováčová Ľubica oblastná pracovníčka 02/555 693 78 kovacova@detskamisia.sk VS 15

Oblasť Martin Bottova 14, 036 01 Martin
Marhofer Ľubomír oblastný pracovník 0902/547 356 marhofer@detskamisia.sk VS 4

Oblasť Zvolen Kúpeľná 25, 962 31 Sliač

Terem Vladimír oblastný pracovník 0904/681 045 terem@detskamisia.sk VS 6

Oblasť Košice Štefánikova 24, 040 01 Košice
Sabolová Andrea oblastná pracovníčka 0908/659 678 sabolova@detskamisia.sk VS 13

Stredisko Detskej misie Prameň
Pankuch Igor správca Strediska PRAMEŇ 0908/526 161 pramen@detskamisia.sk VS 16

Moravcová Monika pracovníčka Strediska PRAMEŇ 0902/469 261

Horvath Karol pracovník Strediska PRAMEŇ 0914/249 474 karolhorvath.kh@gmail.com

Piroš Lukáš kuchár 0944/936 029 piroslukas@gmail.com

Projekt www.hladajanajdi.sk
Pankuchová Jaroslava koordinácia sprievodcov 0907/500 346 hladajanajdi@detskamisia.sk VS 26

Variabilné symboly ostatných projektov Detskej misie
Vydávanie literatúry VS 3 Vzdelávanie VS 10 Web Hľadaj a nájdi VS 12

Noví pracovníci VS 23

Národný úrad Bratislava
Adresa: Legionárska 4, 81107 Bratislava Tel./Fax: 02/55569378 IČO: 17315123
E-mail: detskamisia@detskamisia.sk Web: www.detskamisia.sk
Č.účtu: 584735843/7500; Banka ČSOB
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Spodniaková Diana administratíva 02/555 693 78 spodniakova@detskamisia.sk

Borošová Tatiana korešpondenčné kurzy 02/555 693 78 kurzy@detskamisia.sk VS 9

Oblastní pracovníci
Oblasť Bratislava Legionárska 4, 811 07 Bratislava
Kováč Jozef oblastný pracovník 02/555 693 78 kovac@detskamisia.sk VS 15

Kováčová Ľubica oblastná pracovníčka 02/555 693 78 kovacova@detskamisia.sk VS 15

Oblasť Martin Bottova 14, 036 01 Martin
Marhofer Ľubomír oblastný pracovník 0902/547 356 marhofer@detskamisia.sk VS 4

Oblasť Zvolen Kúpeľná 25, 962 31 Sliač

Terem Vladimír oblastný pracovník 0904/681 045 terem@detskamisia.sk VS 6

Oblasť Košice Štefánikova 24, 040 01 Košice
Sabolová Andrea oblastná pracovníčka 0908/659 678 sabolova@detskamisia.sk VS 13

Stredisko Detskej misie Prameň
Pankuch Igor správca Strediska PRAMEŇ 0908/526 161 pramen@detskamisia.sk VS 16

Moravcová Monika pracovníčka Strediska PRAMEŇ 0902/469 261

Horvath Karol pracovník Strediska PRAMEŇ 0914/249 474 karolhorvath.kh@gmail.com

Piroš Lukáš kuchár 0944/936 029 piroslukas@gmail.com

Projekt www.hladajanajdi.sk
Pankuchová Jaroslava koordinácia sprievodcov 0907/500 346 hladajanajdi@detskamisia.sk VS 26

Variabilné symboly ostatných projektov Detskej misie
Vydávanie literatúry VS 3 Vzdelávanie VS 10 Web Hľadaj a nájdi VS 12

Noví pracovníci VS 23

Národný úrad Bratislava
Adresa: Legionárska 4, 81107 Bratislava Tel./Fax: 02/55569378 IČO: 17315123
E-mail: detskamisia@detskamisia.sk Web: www.detskamisia.sk
Č.účtu: 584735843/7500; Banka ČSOB

KONTAKTY DETSKEJ MISIENárodný riaditeľ  Detskej misie

Som vďačný Pánovi za rodinu, ktorá ma nesie na modlitbách, podporuje ma a umožňuje  mi 
pracovať naplno pre Pána a za fantastických kolegov, ktorých mám.

Michal	Fraňo

Národný úrad Detskej misie
Legionárska 4, 811 07 Bratislava
frano@detskamisia.sk	

Šesť	 rokov	 som	 spolupracoval	 s	 Detskou	misiou	 ako	
dobrovoľník.	 V	 čase,	 keď	 prišlo	 povolanie	 do	Detskej	
misie,	 som	mal	 zamestnanie,	 ktoré	ma	bavilo	 a	bolo	
dobre	 platené.	 Avšak	 povolanie	 do	 misie	 mi	 nebolo	
ľahostajné,	lebo	už	ako	mládežník	som	veľa	premýšľal	
o tom,	čo	chcem	v	živote	robiť	a	misia	mi	bola	blízka.
Uvedomoval	 som	 si,	 že	 Boh	 má	 nárok	 na	 môj	 celý	
život.	Ale	práve	v	čase,	keď	prišlo	povolanie	do	misie,	
prišla	aj	v	mojom	bývalom	zamestnaní	ponuka	na	ešte	
zaujímavejšie	miesto	a	na	ešte	 lepší	 plat.	Chcel	 som	
Pánu	Bohu	slúžiť,	ale	zároveň	som	chcel	aj	šetriť	pre	
moju	budúcu	rodinu	a	na	bývanie.	V	mojom	vnútri	začal	boj	medzi	Božím	povolaním	a	lákavou	
ponukou	finančne	zabezpečenej	budúcnosti.	Boh	vedel,	čo	sa	v	mojom	vnútri	odohráva		a	
prehovoril	 ku	mne	 cez	 verš	 Židom	13,	 5:	 „Nech vaše jednanie nie je ovládané láskou k 
peniazom, ale buďte spokojní s tým, čo vám Boh dáva. Lebo On sám hovorí: Neopustím ťa, 
ani nezanechám.“	To	slovo	bolo	silným	Božím	dotykom.	Vierou	som	ho	prijal	a	vykročil.	Po	
šestnástich	rokoch	práce	v	Detskej	misii	môžem	dosvedčiť,	že	Boh	je	verný!	

Krátko	po	nástupe	do	Detskej	misie	som	šiel	na	rok	na	
biblickú	školu	do	Nemecka	a	potom	mi	bolo		ponúknuté,	
stať	sa	miestnym	pracovníkom	v	Košiciach.	Boh	ma	na	
cestu	do	Košíc	posilnil	a	povzbudil	ma	veršom	zo	Žalmu	
27,	1.	V	Košiciach	som	bol	8	rokov	a	veľmi	rád	na	tento	
čas	 spomínam.	 Pracoval	 som	 s	 deťmi,	 dorastencami,	
robili	 sme	kluby	na	školách,	pobytové	 i	denné	tábory,	
školenia	 učiteľov,	 vyučovanie	 predškolákov	 a	 misijné	
výjazdy	 s	 dorastencami	 do	 okolia.	 Mal	 som	 možnosť	

spoznať	veľa	obetavých	ľudí,	ktorí	svoj	čas	i	energiu	venovali		zvestovaniu	evanjelia	deťom.	V	
roku	2011	sme	s	manželkou	Zuzkou	z	Košíc		odišli,	aby	som	nastúpil	na	miesto	odchádzajúceho	
dlhoročného	riaditeľa	Detskej	misie	–	brata	Jožka	Kováča.	

Bolo	 to	 turbulentné	 obdobie	 v	 našom	 živote.	 Narodila	
sa	 nám	 prvá	 dcérka	 Lenka,	 sťahovali	 sme	 sa,	 zmenila	
sa	 mi	 náplň	 práce.	 Okrem	 rôznorodej	 administratívy,	
plánovania	a	robenia	rozhodnutí,	navštevujem		vedúcich	
zborov,	predstavujem	prácu	a	ponúkam	naše	materiály,	
školenia	a	pomoc	pri	 evanjelizácii	 detí.	Uvedomujem	si	
veľkú	 zodpovednosť,	 ako	 je	 v	 Písme	 napísané:	 „Komu 
bolo veľa dané, od toho sa veľa očakáva.“	 Modlite	 sa	
prosím	za	mňa,	aby	som	bol	vždy	blízko	pri	Pánu	Bohu,	
sýtil	sa	Jeho	slovom,	bol	vytrvalým	v	modlitbách	a	vedel	
pozorne	počúvať	Boží	hlas	a	Jeho	vedenie.	Túžim	konať	tak,	aby	mohla	byť	naplnená	Božia	
vízia	pre	prácu	s	deťmi	podľa	Matúša	18,	14.	

Michal Fraňo
v Detskej misii od 2000



Čas žatvy
Pretože je tu sloboda a zatiaľ sa dá

INFORMAČNÝ
LIST

2/16
14. ROČNÍK

Celoslovenská konferencia Detskej misie

Prihlásenie - elektronicky na www.detskamisia.sk 
Program pre deti - zabezpečený
Cena – 50,- €

Miesto - adresa
Rekreačné zariadenie Demänovka
pri SOŠ polytechnickej,
Demänovská cesta 669, 
031 01 Liptovský Mikuláš

GPS
49° 04´38,5”N
19° 35´47,1”E

Liptovský Mikuláš
11. - 13. novembra 2016

“Choď do toho mesta 
a hovor!”

Zbyšek  
Šikula

Tracy  
Lesan

Czeslaw  
Bassara

Rečníci na  
konferencii




