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ÚVODNÍK

 
„Dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu!“  Žalm 103, 1

Nedávno sa nám dostala do rúk výborná kniha. Autorka v nej píše o ďakovaní, o potrebe 
ďakovania, o požehnaní z ďakovania. Povzbudzuje čitateľov k tomu, aby si spísali dary, ktoré 
od Boha dostali a aby na žiadne Jeho dobrodenie nezabudli. Ďakovanie Bohu za to, čo pre nás 
urobil, je v knihe opísané ako liek na rôzne veci, ktoré nás v duši z času na čas trápia. Aj sama 
autorka zažila v ranom detstve traumu, ktorá hlboko zasiahla nielen ju, ale i celú jej rodinu. A 
práve vďačnosť Bohu za Jeho dobrodenia bola cestou, ako sa z toho dostať. Povzbudení knihou 
sme si chceli niečo vyhľadať o autorke. Našli sme video, v ktorom jej redaktor kresťanského 
magazínu kladie niekoľko otázok a v jednej sa pýta, ako uverila. Počujúc jej odpoveď sme os-
tali nesmierne dojatí. Keď mala 9 rokov, v susednom dome bol otvorený Klub Dobrej zvesti a 
dostala pozvanie do tohto klubu. Tam sa dozvedela o Pánu Ježišovi. 

Prenikla nás veľká vďačnosť voči Pánu Bohu, že na rôznych miestach zeme má ľudí, 
ktorí sú ochotní otvoriť svoju domácnosť a dovoliť deťom z okolia, aby smeli poznať Pána Ježiša. 

„Dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“  Žalm 103, 2
Áno, Boh je veľmi dobrý. Vďaka Mu za to, že v budúcom roku to bude 80 rokov, čo začala 

Detská misia prinášať evanjelium deťom. Vďaka Bohu za to, že sa tak smie v súčasnosti diať 
v 193 krajinách. Vďaka Bohu za to, že v Čechách a na Slovensku smie Detská misia pracovať 
už 25 rokov. Bolo to 25 rokov, v ktorých sme smeli zažívať Božiu pomoc, požehnanie, Jeho 
milosť, Jeho zaopatrenie. Za tých 25 rokov sme smeli poznať mnoho verných kresťanov, ktorí 
našu prácu niesli na modlitbách,  podporovali ju  a sami boli ochotní ísť a zvestovať Božie slovo 
deťom, pretože  túžili po tom, aby sa Božie Slovo dostalo k mladej generácii. Vďaka! Vďaka 
Pánu Bohu za nádherných spoločných 25 rokov. Vďaka Bohu za životy, ktoré smeli byť cez túto 
službu zmenené!

„Dobrorečte Hospodinu všetky Jeho voje, vy čo Mu slúžite, plniac Jeho vôľu!“  Žalm 103, 21

Michal Fraňo



32

Detská misia                                                                    Informačný list 1/2016Detská misia                                                                    Informačný list 1/2016

Príliš mladý chlapec
Jesse bol živým chlapcom, ale mal citlivé 

svedomie na zlé veci, ktoré urobil. Bol obviňo-
vaný z hriechov, ale nikto z dospelých ho v tom 
nechápal. Keď mal 12 rokov, veľmi premýšľal 
o svojich hriechoch a spasení. S dôverou išiel 
so svojím problémom za svojou matkou – naj-
drahšou osobou na svete. Dostalo sa mu ta-
kejto odpovede: „Jesse, si ešte príliš mladý, 
aby si tomu mohol rozumieť...“ Táto veta ho 
zlomila. Ďalších osem rokov otročil hriechu a 
opustil rodičovský dom. Keď ho počas vysoko-
školského štúdia spolužiaci volali na kresťan-
ské stretnutia, reagoval slovami: „Kým som 
bol dieťa, veľmi som túžil po svojom spasení 
– teraz ma to už vôbec nezaujíma.“

Táto reakcia spolužiakov však neodradila. 
Jedno z ich ďalších pozvaní Jesse prijal – po-
čul jasnú zvesť evanjelia a odovzdal sa Spa-
siteľovi. Stredný vek života prežil ako kazateľ 
- misionár a súčasne pracoval aj v civilnom 
zamestnaní.

Čo dokáže 5-ročné dieťa?
Jedného dňa čítal kázne „kráľa kazateľov“ 

Charlesa Spurgeona, kde našiel výrok: 
„Dôkladne vyučované 5-ročné dieťa môže 

uveriť a znovuzrodiť sa práve tak, ako ktorý-
koľvek dospelý...“ 

Tento Spurgeonov výrok ho ohromil. Ako to 
mohol napísať?! Po tomto duchovnom šoku 
začal horlivo čítať, čo Božie slovo hovorí o spa-
sení detí – obzvlášť 18. kapitolu Matúšovho 
evanjelia mal doslova zodranú.

„Spurgeon má pravdu, za ktorou stojí Pán 
Ježiš i celá Biblia.“

Vtedy Jesse pochopil skrze Svätého Ducha 
výzvu Pána Ježiša e v a n j e l i z o v a ť deti - 

„Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby 
zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých.“ 
Mt 18, 14

Považoval však za potrebné svoj „objav“ aj 
experimentálne odskúšať. Začal vyučovať dve 
dievčatá (7 a 9-ročné) zo svojho zboru a sú-
časne ich evanjelizoval. Zameral sa na to, čo 
jemu v mladosti chýbalo – ako môžu mať od-
pustené hriechy a ako môžu získať nový život 
znovuzrodených Božích detí. 

Po niekoľkých týždňoch obidve uverili a ich 
matka začala chodiť do kostola. Po ďalších 
návštevách aj ona prijala Pána Ježiša za svoj-
ho osobného Spasiteľa.

„Prečo ste začali chodiť do kostola, veď 
predtým ste vôbec nechodili...?“ pýtal sa jej 
Jesse Overholzer.

„Zmenené životy mojich dcér to spôsobili.“

Plačúci zakladateľ
Zmenené životy ďalších detí dali podnet ku 

vzniku svetovej organizácie pre evanjelizáciu 
detí – Detskej misie. 

Detská misia bola oficiálne založená 20. 
mája 1937. Zakladateľ Detskej misie Jesse 
Irwin Overholzer bol verným modlitebníkom 
– Duch Boží ho často pohol k plaču nad stra-
tenými deťmi (volali ho plačúci prorok Mr. O). 
Už v začiatkoch Detskej misie sa modlieval s 
glóbusom – za rôzne krajiny sveta, vrátane 
Československa. 

Malé horčičné zrniečko z Božej milosti vzklí-
čilo a začalo rásť.

Malá modlitebná skupinka
Počiatky organizovanej práce DM sa začali 

napĺňať koncom roku 1990. Po ťažkom modli-
tebnom zápase sme spolu s manželkou prežili 
povolanie pre začatie organizovanejpráce DM 
v Československu. Obáv z tohto kroku i úto-
kov bolo dosť, ale veľkým povzbudením pre 
nás bola modlitebná skupinka.Boli sme štyria: 
Aďka, Zlatka a my (Ľubica a Jozef Kováčovci). 
Vedeli sme, že od roku 1968 sa mnohí modlia 
za evanjelizáciu detí v Československu – na 
tejto malej skupinke u Aďky sme zápasili za 
jednotlivé kroky pre vznik oficiálnej organizo-
vanej práce Detskej misie.

Prvá porada
Aj keď tu nepíšem históriu, musím vyjad-

riť vďaku s. Trudy Kuhlman, ktorá bola prie-
kopníčkou práce na poli misie medzi deťmi v 
našej krajine. V jej stopách ďalej pokračovala 
s. Marta Heidinger, ktorá bola zodpovedná za 
prácu v Československu. 

Hlbokú brázdu v našich krajinách vyoral aj 
brat Sam Doherty – prvý riaditeľ Európskej 
Detskej misie (na fotografii).

Prvá porada na územi ČSFR sa konala v 
Příbore u manželov Pavelkových. Výsledkom 
porady bolo rozhodnutie zaregistrovať Detskú 
misiu v ČSFR so sídlom V Bratislave.

Vznik Detskej misie

26. 2. 1991
Prípravný výbor predložil Ministerstvu vnút-

ra SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. návrh 
na registráciu Detskej misie.

Prípravný výbor tvorili: Jozef Kováč, Adriena 
Jurická, Libuše Pavelková.

7. 3. 1991
Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo vznik 

Detskej misie so sídlom v Bratislave s pôsob-
nosťou na celom území ČSFR.

AKO TO ZAČALO AKO SA TO ZAČALO V ČESKOSLOVENSKU
Pán Boh si používa Detskú misiu (Child Evangelism Fellowship® - CEF) 79 rokov, aby prinášala 

deťom posolstvo lásky a záchrany skrze vieru v Pána Ježiša Krista. V súčasnosti je Detská misia 
oficiálne registrovaná v 195 štátoch sveta.

Je to ťažko uveriteľné, že Detská misia vznikla z túžby malého chlapca, ktorý chcel mať istou 
odpustenia hriechov a nový duchovný život skrze osobnú vieru v Pána Ježiša Krista.

Sledujme príbeh, ktorý stále pokračuje...

Sme vďační Pánu Bohu za milosť, že sme smeli nadviazať na prácu obetavých misionárov 
(Mildred Droppová - Loucká, Trudy Kuhlmanová - na fotografii) i armádu dobrovoľníkov, ktorí v 
dobe náboženskej neslobody (totality) zápasili za šírenie evanjelia deťom.

Začiatky organizovanej práce Detskej misie v Československu sú svedectvom, že Pán Boh 
nepohŕda „... dňom malých začiatkov“ (Zachariáš 4, 10).

„Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristu Ježiši, nášmu Pánovi, že ma uznal verným,
postaviac ma do svojej služby...“ 1Tim 1, 12
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Sme vďační Bohu za to, že sme v roku 
1998 smeli zakúpiť za veľmi výhodnú 
cenu, ktorá bola obrovským Božím da-
rom, táborové stredisko v Častej. Meno 
Prameň, ktorý dostalo, vyjadruje našu túžbu, 
aby mnoho detí a mladých ľudí tu našlo pra-
meň živej vody, ktorým je sám Pán Ježiš Kris-
tus. Zároveň túžime, aby tí, ktorí tento pra-
meň poznajú, boli v Častej vždy duchovne 
osviežení, ako keď človek ustatý cestou na-
čerpá novú silu pri sviežom prameni. Taktiež 
sme vďační Bohu za to, že nám do Prameňa 
poslal verných služobníkov, ako sú Igor, Jarka, 
Monika, Lukáš a Karol. Igor a Jarka, ktorí prišli 
do strediska Prameň pred pätnástimi rokmi a 
veľmi toto stredisko zveľadili, píšu: 

 
Pozdravujeme vás aj zo Strediska Det-

skej misie PRAMEŇ v Častej. Zima a hlavne 
obdobie januára a februára je u nás v tábo-
re kľudnejším obdobím, čo sa týka počtu pri-
chádzajúcich skupín a akcií. Využívame tieto 
mesiace na prácu vo vnútri – dokončovanie 
prístavby budovy B, prípravu dokumentácie 
a vybavovanie povolení a odhŕňanie snehu :) 

ČASTÁ - PRAMEŇ POŽEHNANIA
podmienky pre ich spoločenstvo i pre deti na 
tábory. Preto teraz vnímame, že sme akoby 
na polceste. Dokončujeme jednu budovu a 
stojíme pred prestavbou druhej – budovy C. 
Pribudne tu šesť izieb a rozšíri sa i spoločen-
ská miestnosť. Chceme sa aj v tomto kroku 
spoliehať na Pána, lebo u Neho je múdrosť pre 
správne rozhodnutia (ako presne to urobiť), 
u Neho sú všetky zdroje – sily, ochoty, pro-
striedkov. 

Milí bratia, milé sestry, túžime po tom, 
aby Stredisko Prameň naďalej slúži-
lo dobre svojmu účelu. Prajeme si, aby tu 
mnohí ľudia nachádzali cestu za Pánom Ježi-
šom a boli ďalej budovaní vo viere. Tešíme sa z 
toho, že stredisko Prameň môže napredovať a 
slúžiť i vďaka pomoci mnohých z vás. Budeme 
radi, ak s nami zostanete i naďalej pri tomto 
diele. Ešte prinášame dve možnosti, ako sa do 
pomoci Častej dá zapojiť tento rok:

Ďakujeme za každú pomoc pri stav-
be obytného poschodia pre personál na 
B-čku (pôvodne zelená budova hneď pri vstu-
pe do areálu). Mnohí z vás ochotne pomohli 
svojimi rukami či finančne. Nech je Bohu za 
to chvála a nech vám to oplatí svojím požeh-
naním. 

Kuchár už má svoj malý kuchynský kú-
tik a tiež miesto na sprchovanie a iné potrebné 
záležitosti. Pokračujeme podlahami a ďalším 
bytom. V hornom trojuholníku je miesto, kde 
sa vyspí aj 10 mládežníkov (a na WC nemusia 
chodiť až na A-čko). 

Keď prídete nabudúce do strediska a 
uvidíte pod C-čkom nové rastlinky, nedaj-
te sa zmýliť, že sme sa dali na záhradníčenie. 
Pripravujeme projekt koreňovej čističky, keďže 
je už úplne nevyhnutné so starou a nedosta-
točnou žumpou niečo robiť. 

Tešíme sa, že ani finančná kríza ani nič 
iné neovplyvnilo ľudí stretať sa pri Božom 
slove a pripravovať spoločné pobyty, tá-
bory a semináre. Aspoň v Častej to takto 
na obsadenosti vidíme. Túžime robiť veci čo 
najlepšie a pripraviť pre prichádzajúcich dobré 

Z HISTÓRIE KURZOV

1991 - Prvý vzdelávací kurz Efektívne vyu-
čoavnie detí (EVD 1) v Kynšperku n. Ohří

1992 - Vrece so vzdelávacími kurzami sa 
roztrhlo: Hnúšťa, Liptovský Hrádok, Komorní 
Lhotka, Příbor, Giraltovce, Žilina, Piešťany, 
Brno, Krupina, Praha, Košice, Bratislava

1993 - Spoločný česko-slovenský trojmesač-
ný Výcvikovo-vzdelávací Inštitút Detskej 
misie sa konal v lete v Horním Žlebě s 24 
študentami z oboch republík

1996 - Výcvikovo-vzdelávací Inštitút na 
Starej Turej, zúčastnilo sa ho 19 študentov z 
Českej republiky, zo Slovenska a SFRJ

2000 - Inštruktorský kurz pre pracovní-
kov s dorastom na Slovensku, zúčastnilo sa 
ho 19 študentov z 9 krajín

2014 - 2015 - Výcvikovo-vzdelávací In-
štitút Detskej misie sa konal v Rumunsku

1) Dobrovoľná pomoc počas májovej 
brigády s názvom: 

Partnerstvo sŕdc a rúk. 

Bude od 16. do 21.mája. Spolu sa chce-
me, ak Pán dá, pustiť do budovy C. Kto by 
ste mali záujem o túto formu pomoci, mô-
žete dať bratovi Igorovi Pankuchovi vedieť 
na mail: pramen@detskamisia.sk

2) Ak by vás Pán viedol k finančnej 
podpore tohto diela, môžete nám po-
môcť niesť náklady spojené s prestav-
bou budovy C. Minulý rok sme prežili 
nádherné Božie zaopatrenie pri prestavbe 
budovy B. Niekto daroval 20 Eur, niekto 50, 
iný 150, ďalší 200 a niekto 500. Každý podľa 
svojej túžby a možností. A pretože nás bolo 
spolu veľa, tak keď každý dal svoju čiastku, 
bolo to spolu dosť, aby sa Božie dielo mohlo 
uskutočniť. Kto by sa v tomto roku chcel 
finančne zapojiť do diela prestavby budo-
vy C, môže svoj dar poslať  na účet: SK48 
7500 0000 0005 8473 5843. Bude to pre 
rozvoj strediska a pre jeho následnú službu 
mladej generácii veľkou pomocou. 
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Pri príležitosti, akou je 25. výročie za-
loženia Detskej misie v Čechách a na Slo-
vensku, sa zvykne bilancovať, čo sa za tých 
25 rokov udialo, aké boli plány, čo sa podarilo 
a čo nie a čo to celé stálo – námahy, financií a 
času. Pritom sa môže vynoriť otázka: A prečo 
vlastne robíme, to, čo robíme? 

Každá organizácia si z času na čas potrebu-
je pripomenúť, čo je jej základným poslaním. 
Prečo robíme to, čo robíme? 

Ako rodičovi sú mi moje dve dcérky veľ-
mi vzácne. Túžim im dať to najlepšie. Snažím 
sa ich viesť a chrániť pre zlým. Robím to pre-
to, lebo ich mám rád. 
A čo je naša ľudská 
láska v porovnaní s 
tou Božou? Je chabá, 
netrpezlivá  a nedo-
konalá. O koľko viac 
Boh miluje ľudí! O 
koľko viac miluje deti, 
ktoré sú okolo nás. 

V Matúšovi 18, 
14 je napísané: 
„Tak nie je vôľa 
vášho Otca, kto-
rý je v nebesiach, 
aby zahynul čo aj 
len jeden z týchto 
maličkých.“ Nášmu 
Pánovi tak veľmi záleží na každom jednom 
dieťati! Nechce, aby smerovali do zahynutia. 
Možno si túto vec nechceme pripustiť, keď vi-
díme deti, aké sú milé, ako nevinne pôsobia. 
Ale bez Pána Ježiša Krista ľudský život ide na-
ozaj do zahynutia.

Náš Pán vo svojej láske chce, aby sa 
evanjelium kázalo všetkým ľuďom, aby 
čo najviac z nich mohlo byť zachráne-
ných. Aj preto Pán Ježiš svojich nasledovní-
kov poslal kázať evanjelium všetkému stvore-
niu (Mk 16, 15). Všetkému stvoreniu – áno, 
aj deťom. Spôsobom, ktorému rozumejú a na 
miestach, kde sú. Tak málo detí na Slovensku 
totiž vyrastá v zboroch, kde majú možnosť po-
čuť evanjelium. A čo tie ostatné? Čo tie deti, 
ktoré do zboru nepatria, a v podmienkach, v 
ktorých vyrastajú, by nemali možnosť stretnúť 
sa so zvesťou evanjelia?

Peťo bol jedným z nich. Jeho rodina ne-
patrila do žiadnej cirkvi. Otec otvorený všet-
kým duchovným prúdom, matka naopak silno 

uzavretá voči akémukoľvek náboženskému 
vplyvu. Peťa ale pozval kamarát do Klubu Dob-
rej zvesti. Vďaka kamarátovi a vďaka vzťahu 
s jeho rodičmi, s ktorými sa Peťovi rodičia 
poznali, mu dovolili na klub chodiť. Tam smel 
Peťo spoznať Pána Ježiša. Rozhodol sa kráčať 
s Ním. Dnes slúži deťom a mladým ľuďom na 
táboroch a pri evanjelizačných kluboch. 

Maťo bol chlapcom z veľkého sídliska, 
ktorý tiež vyrastal bez toho, aby bol vedený k 
Pánovi Ježišovi. Jedno leto však na jeho síd-
lisku prebiehali evanjelizačné programy pre 
deti. Maťo na ne chodil a začal chodiť aj na 

Klub Dobrej zvesti, na 
ktorý ho pozvala teta, 
ktorá tento klub robila. 
Maťa sa počas rokov, v 
ktorých na klub chodil, 
evanjelium dotklo. Pán 
Ježiš vstúpil do jeho 
srdca a Maťo sa ho roz-
hodol nasledovať. A Pán 
Ježiš ho viedol k tomu, 
aby sa stal kazateľom. 
Dnes môže Maťo zves-
tovať Božie slovo ďal-
ším ľuďom. 

Zuzku pozvala jej 
kamarátka Ivanka do 
Klubu Dobrej zvesti. 

Povedala jej, že tam chodí veľmi rada. Klub 
vedie jedna staršia teta, ktorá má deti veľmi 
rada, vždy im pripraví dobrý program a milé 
pohostenie. Zuzke sa na klube veľmi zapáčilo 
a začala naň chodiť. Ani jej srdcu to nedalo 
pokoja, keď počula, ako ju Pán Ježiš miluje a 
čo bol ochotný pre ňu urobiť. Dnes je Zuzka 
vernou nasledovníčkou Pána Ježiša. Slúži de-
ťom v letných táboroch i na besiedke v svojom 
zbore. Ten vzácny poklad, ktorý našla ona, 
chce dať možnosť spoznať aj iným. 

A tak by sa dalo pokračovať o Mišovi, Dá-
vidovi, Jarovi, Andrejovi, Robovi, Miške, Len-
ke, Natálke a mnohých ďalších deťoch, ktoré 
by Pána Ježiša nespoznali, ak by k nim ne-
prišiel niekto, komu ležalo na srdci to, že aj 
tieto deti potrebujú poznať Pána Ježiša ako 
Spasiteľa. 

Milý brat, milá sestra, stále je ešte čas 
milosti. Pán Ježiš nás volá do služby. Rozpo-
vedzme deťom o tom, že Pán Ježiš ich miluje a 
prišiel na tento svet, aby hľadal a spasil aj ich. 

A PREČO VLASTNE? Z BOŽEJ MILOSTI TÚŽIME POKRAČOVAŤ

Pomyselný kameň Eben Ezer nám pri-
pomína Božie vedenie a požehnanie v do-
terajšej činnosti Detskej misie. Tento ka-
meň je pre nás zároveň míľnikom, ktorý nám 
ukazuje na pravdivosť Božieho slova, že nie 
od nás závisí, či sa naše úmysly zdaria, ale od 
Pána Boha. Božie slovo nás však vyzýva, aby 
sme naše plány a úmysly zverili do Jeho rúk. 
Aby sme sa dali ním viesť už pri samotnom 
plánovaní. 

Sme vďační Pá-
novi za to, ako nás 
doteraz viedol. Ne-
smierne vzácnou je 
nám sloboda, ktorá 
v našej krajine je ku 
zvestovaniu evanje-
lia. Žiaľ, nie je tu už  
taká otvorenosť, ako 
bola napríklad pred 
15 alebo 20 rokmi. 
Napriek tomu je stá-
le ešte viac príleži-
tostí pre zvestovanie 
evanjelia, než doká-
žeme našou prácou 
obsiahnuť. Túžime 
k deťom prísť skôr, 
kým sa dostanú do puberty, kým ich získajú 
vplyvy, ktoré sú pre ich život a smerovanie 
škodlivé. Aby sme sa priblížili mladým ľuďom, 
musíme hľadať nové formy našej práce. Záro-
veň sa snažíme strážiť čistotu evanjelia, lebo 
si uvedomujeme, že pravdy evanjelia nijako 
nemôžeme prispôsobovať dobe. Evanjelium 
musí zostať evanjeliom, lebo len tak je ono 
Božou mocou, ktorá dokáže meniť ľudí.

Milí bratia, milé sestry, aj do ďalších ro-
kov by sme chceli pokračovať v zvestova-
ní evanjelia cez letné evanjelizačné kluby na 
sídliskách, cez Kluby Dobrej zvesti, cez letné 
tábory, cez príležitostné stretnutia detí a cez 
akcie na školách. Predkladáme vám naše plá-
ny do budúcna, lebo vás chceme poprosiť, aby 
ste sa spolu s nami za ne modlili. Chceme naše 
plány spoločne uvaliť na Hospodina. 

Tu sú niektoré z našich plánov a úmys-
lov: 

Veľmi radi by sme získali ku našim šty-
rom terajším ďalších miestnych pracov-
níkov. Doteraz sú naši pracovníci v Bratislave, 
Martine, Zvolene a Košiciach. Veľmi túžime, 
aby ďalší odpovedali na Pánovu výzvu: „Koho 
pošlem a kto nám pôjde?“, a rozhodli sa pre 
službu v oblasti Liptova, Tatier a Spiša, v ob-

lasti južného Slovenska, 
v oblasti Záhoria, v ob-
lasti severovýchodné-
ho Slovenska, v oblasti 
Oravy a Kysúc.

Deti dnes už prestá-
vajú písať do koreš-
pondenčných kurzov. 
Celkovo dnes deti málo 
píšu rukou, zato však 
veľa písania a úloh do-
stávajú na počítači. Pri-
pravujeme pre ne teda 
internetovú formu bib-
lických korešpondenč-
ných kurzov. 

Ďalej budeme me-
dzi deťmi propagovať 
i web-stránku Hľadaj 

a nájdi, na ktorej môžu deti hravou a pútavou 
formou spoznávať základy evanjelia a nájdu 
tam i vyučovanie potrebné pre ich duchovný 
rast.

Tiež chceme v budúcnosti rozšíriť i spo-
luprácu s cirkevnými zbormi. Túžime v 
spojení s miestnymi  zbormi osloviť deti v ich 
okolí. Našou literatúrou a školeniami chceme 
byť naďalej pomocou pre cirkevné zbory v ich 
práci s deťmi. 

Nadovšetko však túžime svojimi ži-
votmi a prácou oslavovať Pána a prinášať 
Jemu radosť. Byť  i v budúcnosti použiteľný-
mi nástrojmi v Jeho ruke. Prosím, bratia a ses-
try, buďte v tejto službe i naďalej s nami cez 
vaše modlitby. Lebo pre pokračovanie našej 
služby sú vaše modlitby nesmierne dôležité. 

Michal Fraňo

„Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria.“ Príslovia 16, 3
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INŠTITÚT DETSKEJ MISIE

„A čo si počul odo mňa pred mnohými sved-
kami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú 
schopní aj iných vyučovať.“ 2. Timoteovi 2, 2

Program vzdelávania apoštola Pavla, 
ktorý prechádza z generácie na generá-
ciu, uplatňujeme i v Detskej misii. Tak ako 
sme kedysi na Inštitúte Detskej misie prijali 
vyučovanie, ktoré sa stalo základom pre našu 
službu deťom, odovzdávame to teraz ďalšej 
generácii. Toto leto to bude 23 rokov odvtedy, 
čo sa uskutočnil prvý Inštitút Detskej misie na 
území bývalého Československa – v Horním 
Žlebu, neďaleko mesta Olomouc. Tí, ktorí tam 
prijali veľa požehnania, ho rozniesli do rôznych 
kútov Čiech a Slovenska. Oslovili evanjeliom 
odvtedy tisícky detí. A viacerí zo súčasných 
študentov Inštitútu sú práve z týchto detí, kto-
ré skrze ich slovo uverili v Pána Ježiša. 

Aj tento rok sa pripravuje Inštitút Det-
skej misie v rumunskom meste Sibiu. Tak 
ako v minulom roku, aj v tomto roku na ňom 
budú niektorí študenti, ktorí vyrástli vo viere 
práve cez službu Detskej misie. Inštitút je za-
každým nádherným časom posilnenia vo vie-
re, intenzívneho spoločenstva a poctivej prí-
pravy na službu deťom, či už v Detskej misii 
alebo v rámci služby zborových besiedok. 

Milý brat, milá sestra, ak Ťa Pán Boh 
postavil do služby deťom a chceš v tejto 
službe rásť, veľmi Ti odporúčam zúčast-
niť sa Inštitútu Detskej misie. Pre ten toh-
toročný sú ešte voľné miesta. 

Začína sa 11. júna a končí 
2. septembra 2016. 

Bude prebiehať v angličtine, ale bude tlmo-
čený aj do slovenčiny, prípadne češtiny. Pán 
Ježiš nás povzbudzuje, aby sme rozvíjali svoje 
dary a talenty. Kto by uvažoval o Inštitúte Det-
skej misie a chcel by sa o ňom dozvedieť viac, 
môže nás kontaktovať na adrese: frano@det-
skamisia.sk. Radi poskytneme všetky potreb-
né informácie a podľa možností pomôžeme.

Viac informácií o našich akciách nájde-
te na www.detskamisia.sk.

KURZ PRE UČITEĽOV PREDŠKOLÁKOV

Miesto kurzu
Veľká sieň ECAV, Legionárska 6, Bratislava 

(vedľa vchodu do Detskej misie)

Termín kurzu

22. - 23. apríla 2016 (1. časť)
29. - 30. apríla 2016 (2. časť)

Cieľ kurzu
Poskytnúť študentom väčšie poznanie v ob-

lasti duchovných potrieb predškolákov.
Predstaviť efektívne metódy zvestovania 

evanjelia predškolákom.
Pomoc v získavaní základných schopností pri 

vyučovaní biblickej lekcie.
Ponúknuť praktické nápady, ktoré pomôžu 

spríjemniť deťom učenie.

MALÉ DETI MÔŽU POZNAŤ BOHA CEZ 
JEHO ZVRCHOVANOSŤ

Pripravujeme pokračovanie materiálu pre 
vyučovanie našich najmenších. Cez príbehy 
Jozefa, Mojžiša a Dávida malé deti pochopia, 
čo znamená Božia zvrchovanosť.

Už tradične sú lekcie doplnené zaujímavými 
aktivitami, pracovnými listami, ručnými prá-
cami atď.

Súčasťou balíčka sú farebné obrázky vo for-
máte zväčšenej A4.

Materiál sa objaví v našom internetovom 
obchode na jar 2016.

Celú ponuku Detskej misie nájdete na 
http://www.detskamisia.sk/eshop.html.

LITERATÚRA DETSKEJ MISIEPRIPRAVUJEME 

TERMÍNY LETNÝCH TÁBOROV

2. - 9. 7. 2016 - Svätý Anton
(mladší dorast) - V. Terem

2. - 9. 7. 2016 - Častá
(športový tábor) - Ľ. Marhofer

9. - 16. 7. 2016 - Častá
(detský tábor) - Ľ. Hrušovská

16. - 22. 7. 2016 - Tatranská Lomnica
(dorast) - A. Sabolová

16. - 23. 7. 2016 - Častá
(starší dorast) - M. Fraňo

18. - 22. 7. 2016 - Zvolen
(denný tábor) - V. Terem

23. - 30. 7. 2016 - Častá
(detský tábor) - Ľ. Hrušovská

30. 7. - 6. 8. 2016 - Častá
(mladší dorast) - V. Terem

6. - 12. 8. 2016 - Tatranská Lomnica
(detský tábor) - A. Sabolová

6. - 12. 8. 2016 - Častá
(detský tábor) - M. Fraňo

VYVERTE SI Z PÁRTY BALÍČKOV

Arašidová párty 4,50 EUR

Cookies párty  4,50 EUR

Čokoládová párty 3,50 EUR

Futbalová párty 4,50 EUR

Hroznová párty 1,40 EUR

Indiánska párty 4,50 EUR

Jablková párty 1,80 EUR

Klobúková párty 1,80 EUR

Lentilková párty 1,40 EUR

Letecká párty  4,50 EUR

Melónová párty 4,00 EUR

Priateľská párty 4,50 EUR

Rodinná párty  4,50 EUR

Rybárska párty 4,50 EUR

Tenisová párty 3,50 EUR

Valentínska párty 1,80 EUR

Zmrzlinová párty 4,50 EUR

CD (Športové párty) 6,00 EUR

LETNÉ TÁBORY SA BLÍŽIA

Hľadači vzácnych kameňov
Balíček je inšpirovaný biblickou knihou Ne-

hemiáš. S deťmi zaźijete podobné veci, aké 
prežíval Nehemiáš pri prestavbe Jeruzalema.

Víťazný beh
Balíček je spracovaný na základe príbehov 

apoštola Pavla.

Veľké egyptské dobrodružstvo
Balíček vychádza zo života starozákonného 

Jozefa.

Objavy, ktoré zmenili svet
Základom pre spracovanie balíćka sa stali 

životné príbehy známych vedcov (Kepler, Fa-
raday, Morse, Carver).

Skúška odvahy
Pomocou príbehu o biblickom Danielovi a 

jeho priateľoch deti pochopia, že Pán Boh je 
verný a je dôležité stáť na Jeho strane.

Audiencia u kráľa
Balíček je inšpirovaný knihou Ester, ktorá je 

plná napätia a jasne poukazuje na Božiu zvr-
chovanosť.

Vitajte v autoškole
Deťom v priebehu týždňa zaujímavou for-

mou vysvetlíte, aké značky nájdeme v Biblii.



1110

Detská misia                                                                    Informačný list 1/2016Detská misia                                                                    Informačný list 1/2016

ČO NOVÉHO V KOŠICIACH

Počas vianočných programov na zák-
ladných školách sme tu na východnom 
Slovensku mohli evanjeliom a posolstvom 
radostnej zvesti poslúžiť 541 deťom a 36-
tim učiteľom a asistentom. 

Na jednej zo škôl pred programom prišla za 
mnou jedna z učiteliek s otázkou, o čom to 
bude. Priznám sa, že ma to trochu zaskočilo. 
Keď som jej však povedala, že chceme deťom 
hovoriť o podstate Vianoc na základe Božieho 
slova, tak reagovala s nadšením a hovorila: 
„To je dobre. Deti potrebujú počuť, že to nie 
je o darčekoch.“ A naozaj, svedectvo Hospo-
dinovo je hodnoverné. Ono jasne prorokovalo, 
čo sa má udiať, ono sa to aj udialo a každý 
deň sa Jeho Slovo napĺňa, keď môžeme vidieť 
zmenené životy. 

Jedným takým zmeneným životom je 
aj ten Marekov. Som veľmi vďačná za jeho 
vytrvalosť v hľadaní Boha a držaní sa Ho po 
celé roky, kým si našiel spoločenstvo a svoje 
miesto v službe pre Neho. Vraj, keď som ho 
volala asi pred necelými tromi rokmi do služby 
medzi deti, tak sa mu do toho veľmi nechce-
lo. Pochyboval o tom, že by toto bolo to jeho 
miesto. Ale Boh a Jeho Slovo hovorilo jasne 
do jeho života: „Pripoj sa.“ Dnes má Marek 
za sebou Inštitút Detskej misie, je mi veľkou 
oporou na kluboch Nad Jazerom a môžem sa 
na neho spoľahnúť v mnohých veciach. A ke-
ďže mu služba medzi deťmi a dorastencami 
prirástla k srdcu, tak som ho oslovila k ďal-
šiemu kroku. Pozvala som ho, aby sa podieľal 
na tejto službe tu v Košiciach väčším dielom. 
Marek pozvanie prijal a od decembra do konca 
júna tohto roku mi bude na brigádnicky úvä-
zok vypomáhať popri štúdiu na vysokej škole.

Aďka Sabolová

SVEDECTVO ZO ZVOLENA

V novembri mi volal človek, ktorý našiel 
našu službu cez internet. Veľmi naliehavo 
ma prosil, či by som vzal na víkendovku chlap-
ca z detského domova, v ktorom pracoval. 
Chlapca, ktorý je veľmi nábožný, a preto chce, 
aby šiel medzi kresťanov. 

Roland je Róm z detského domova, vô-
bec nepočuje, je nemý, má len krátkodobú pa-
mäť. Ako bude fungovať medzi inými?

Vďaka Božiemu riadeniu, sme našli 
chalana, ktorý vie tlmočiť do posunkovej 
reči a veľmi dobre rozumie duši nepočujúcich 
ľudí. Počas celej víkendovky sa mu venoval a 
tlmočil, čo znamenalo aj zjednodušenie našich 
myšlienok na úroveň nepočujúcich. 

Roland často opakuje, že chce ísť k 
Bohu. Zatiaľ preto, lebo mu je na zemi ťažko. 
Nepočuje, pretože ho otec udrel, keď bol malý, 
žije v domove a jeho budúcnosť si ťažko pred-
staviť. Cez Knihu bez slov sme prešli evanje-
lium. Krkolomne, ale prešli. Mnohé kresťanské 
slová sa nedajú preložiť, len nahradiť. Sme-
roval som ho k Pánovi. „Ja nepoznám tvoju 
budúcnosť, ale On pozná a má ju pre teba. Dô-
veruj Bohu.“ Veď platí – na Neho uvaľte všetky 
svoje starosti, lebo On sa o vás stará.

Stáva sa bežne, že deti dobrovoľne pre-
stanú hrať nevhodné PC hry? Väčšinou je 
to boj rodič - dieťa. Roland ich hrať prestal. 
Jeho vychovávateľ mi o tom po troch týždňoch 
rozprával. 

Prosím, modlite sa za Rolanda. Boh má 
moc prihovoriť sa mu napriek jeho postihnutiu. 
Nech nájde v Pánovi Ježišovi svojho Spasite-
ľa, nech mu otvorí svoje srdce. Nech odpustí 
vlastnému otcovi, o ktorom nedokáže hovoriť, 
a tak potvrdí, že patrí Bohu.

Vlado Terem

POHĽAD Z MARTINA

Milý brat a sestra, pohľad späť mi dáva 
do srdca povzbudenie radosti. Službou 
Detskej misie sa v našej krajine dostáva po-
solstvo o spasení mnohým deťom. Zamyslite 
sa nad nasledujúcou skutočnosťou.

Raz do týždňa sa deti stretávajú na klube, 
kde sa dozvie jedno dieťa niečo nové. 

Každý deň v týždni prebieha Klub Dobrej 
zvesti na niektorom mieste na Slovensku a as-
poň jedno dieťa sa dozvie niečo nové.

Raz do týždňa sa deti prihlásia na stránku 
Hľadaj a nájdi a jedno dieťa sa dozvie niečo 
nové.

Raz v týždni prichádzajú deti na nedeľnú be-
siedku, kde sa použil materiál Detskej misie a 
aspoň jedno dieťa sa dozvie niečo nové.

Na každý turnus letného tábora počas 
prázdnin príde jedno nové dieťa, kde sa dozvie 
niečo nové.

Počas letných prázdnin, na letných misij-
ných kluboch, počuje každý pracovný deň mi-
nimálne jedno dieťa  posolstvo o spasení.

Počas letných prázdnin sa v priebehu denné-
ho tábora minimálne jedno dieťa dozvie niečo 
nové.

To sú skutočnosti, ktoré pripravil Pán 
cez službu Detskej misie. Sme mu za to 
vďační a táto služba by nešla bez mnohých 
dobrovoľníkov a podporovateľov. Mnohí z Vás, 
ktorí čítate tieto riadky, ste toho súčasťou. 
Za tie roky sú to tisíce detí, ktoré sa dozve-
deli o ceste spasenia a stovky učiteľov, ktorí 
im evanjelium povedali. S Božou milosťou sa 
takto mohlo rozhodnúť mnoho detí pre cestu 
večnosti.

Keď som pred Vianocami stretol na uli-
ci mladíka s malým dievčatkom, ktoré ho 
držalo za ruku, potešil som sa. Oslovil ma 
so slovami: „Ujo Ľubo, robíte ešte tie stretnu-
tia s deťmi?“ Keď som mu odpovedal kladne 
dodal: „Ja som na vaše kluby chodil a boli fajn. 
Pomohli ste mi nájsť si cestu k Bohu a dnes 
k tomu vediem svoju dcéru.“ Z milosti Božej 
kluby stále pokračujú a hľadáme ešte ďalšie 
nové miesta.

Ľuboš Marhofer

SPRÁVY Z OBLASTÍ SPRÁVY Z OBLASTÍ SLOVOM I OBRAZOM

Ujo Ľubo v akcii

Klub v Košiciach

Vianočný program na ZŠ v Bratislave
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE
2 PERCENTÁ Z DANE

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás vlani 
podporili formou 2% z poukázaných daní. Aj 
vďaka Vám sme mohli v minulom roku slúžiť 
deťom, dorastencom a vychovávať pracovní-
kov pre prácu s mladou generáciou na Sloven-
sku. V našej práci chceme intenzívne pokra-
čovať i naďalej. Budeme radi, keď nás svojimi 
2% z poukázaných daní podporíte aj v tomto 
roku.

Postup krokov a tlačivá na poukáza-
nie percent z dane nájdete na našej stránke 
http://www.detskamisia.sk/2-z-dane-2.html.
________________________________

PRIPRAVUJEME KONFERENCIU

Milí priatelia,
aj keď rok 2016 len začal, už teraz vás chce-

me povzbudiť, aby ste si zapísali jeden termín 
do kalendárov.

Celoslovenská konferencia DM

11. - 13. 11. 2016

Liptovský Mikuláš

Podrobnejšie informácie a program konfe-
rencie vám prinesieme v nasledujúcom čísle 
Informačného listu.
____________________________________

NOVÁ KNIHA - NEPRIEHLIADNITE!

Detská misia pri svojej „štvrťstoročnici“ vy-
dáva knihu Jozefa Kováča 

Skutočné príbehy malých princov 
a princezien. 

Autor v nej zachytáva 20 skutočných príbe-
hov detí, ktorých duchovnú zmenu a duchovné 
zápasy prežil aj s manželkou Ľubicou v mno-
horočnej službe deťom. Kniha je vhodná pre 
deti, dorast, rodiny (domáce stíšenia), ľudí 
hľadajúcich  orientáciu života a všetkých pra-
covníkov s mladou generáciou.

Túžba autora: čítajte srdcom.

VENUJTE 2%PRÁVE TERAZ
MISII MEDZI DEŤMI


