
1

Detská misia                                                                    Informačný list 1/2017

ÚVODNÍK

 
Pokora a víťazstvo – dve slová, ktoré sa k sebe na prvý pohľad nehodia. Víťaz by mal byť 

silný, suverénny, pyšný na to, čo dosiahol. Keď víťaz dobieha do cieľa, publikum ho oslavuje, 
častokrát ho nesú na rukách a oceňujú ho tými najvyššími poctami. 

Akým víťazom bol Pán Ježiš? Zvíťazil vôbec? Mnohí ľudia vo svete Ho vnímajú ako múd-
reho muža, proroka, vizionára, avšak nevidia Ho ako víťaza... Veď skončil na kríži. Nezískal 
medailu, nevyhral žiadnu viditeľnú bitvu, nespôsobil revolúciu. A predsa bol tým najväčším 
Víťazom. Premohol nepremožiteľné. Premohol smrť, hriech, Božieho nepriateľa. Svojou pokor-
nou obeťou na kríži získal najväčšie víťazstvo.

Učeníci, ktorí sprevádzali Ježiša počas Jeho pozemského života, boli pravdepo-
dobne veľmi sklamaní, keď sa ich Majster nechal dobrovoľne zajať v Getsemanskej záhra-
de. Možno do poslednej chvíle čakali, že z neba zostúpia anjeli a vytrhnú Ježiša z rúk vojakov. 
Peter dokonca vytiahol meč, aby Ho bránil. Ako mohol Ježiš dopustiť, že Ho bičovali, vysmie-
vali sa Mu, ponižovali Ho... Veď sa mal stať Záchrancom, Víťazom... A zrazu sa ocitol na kríži 
ako najväčší zločinec. V tej chvíli museli mnohí Ježišovi priatelia cítiť absolútnu beznádej. 

Možno si sa podobne už niekedy cítil/cítila aj ty. Zdalo sa ti, že Boh tvoje volanie ne-
počuje, necháva ťa napospas okolnostiam. Bol si ako loďka zmietaná na mori. A práve vtedy, 
keď si uvedomíš, že už nevládzeš a neovládaš situáciu, prichádza Pán Ježiš ako Víťaz. Podáva 
ti ruku a ukazuje ti riešenia.

 Na to, aby sme videli Božie víťazstvá, častokrát musíme pokorne sklopiť zrak. 
Musíme dovoliť Bohu, aby bojoval za nás. Nie je ľahké pripustiť, že sme na Ňom závislí, ale 
iná cesta nie je. Víťazstvo dosiahneme,  len ak sa pokoríme. Pán Ježiš nám je v tom príkla-
dom. Najskôr musel podstúpiť potupnú smrť na kríži, až potom prišlo víťazné nedeľné ráno 
vzkriesenia.

Ježiš je Víťaz  – spieva sa v jednej známej piesni. Pripomínajme si to vždy, keď sa 
nám bude zdať, že v našich životoných bojoch prehrávame. Pamätajme: ak sme na Jeho 
strane, sme na strane Víťaza.

Miriam Kešjarová



32

Detská misia                                                                    Informačný list 1/2017Detská misia                                                                    Informačný list 1/2017

Nemáme pocit, že je to opis dnešnej 
doby? Keď sa pozeráme okolo seba, môžu 
sa nás zmocniť pocity smútku z toho, že zlo 
napreduje a kresťanstvo je na ústupe. Vtedy 
je dobré pamätať na to, že nech sú okolnosti 
akékoľvek, sme na strane víťaza – golgotské-
ho víťaza, ktorému je poddané všetko. Pán Je-
žiš sám povedal: „Daná je mi všetka moc na 
nebi i na zemi. .... Ja som s vami po všetky dni 
až do konca sveta.“ Matúš 28, 18 a 20. Pánove 
slová majú svoju váhu a platnosť i v dnešnej 
dobe. Boh aj dnes dokáže víťaziť v ľudských 
životoch, ale dokáže meniť i celé komunity či 
politické rozhodnutia. 

Možno máme pri pohľade na dnešnú 
kultúru v Európe pocit, že kresťanstvo je 
úplne porazené. Zdá sa nám, že v globále 
nevidíme Božie víťazstvá a potom sa už sna-
žíme len tak nejako, ako sa dá, bojovať  svo-
je vlastné malé víťazstva viery. Nedávno ma 
však prekvapila a povzbudila informácia, ktorú 
som sa dozvedel od sestry Doc. PaeDr. Danky 
Hanesovej PhD., z Katedry teológie a kateche-
tiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Hovorila, že vo Veľkej 
Británii v posledných rokoch stúpa popularita 
kresťanských škôl a tešia sa nebývalému zá-
ujmu. Vďaka Bohu za to! Európa bola 2000 

rokov ovplyvňovaná kresťanstvom a súčasný 
odklon od kresťanstva, mnohých ľudí zneis-
ťuje a snaží sa im zobrať hodnoty, v ktorých 
väčšina ľudí vyrastala a podvedome podľa nich 
funguje. Chaos, ktorý vzniká pri odklone kul-
túry k niečomu chaotickejšiemu, pobáda ľudí 
hľadať to, čo je overené a fungujúce. A preto v 
dnešnej, liberálnym myslením ovplyvňovanej 
Európe, niektorí ľudia začínajú opäť vidieť, že 
Božie normy sú predsa len to najlepšie, podľa 
čoho sa môžeme riadiť a fungovať. Osobne to 
považujem za jedno z Božích víťazstiev. Teší 
nás i to, že na Slovensku stúpa  popularita 
kresťanských škôlok. A nielen medzi veriacimi, 
ale i neveriacimi rodičmi. Možno sa nám zdá, 
že sú to malé víťazstvá v dobe, keď kresťan-
stvo v Európe stráca vplyv, ale sú to víťazstvá. 

V okolitých krajinách, ale i u nás často 
vnímame, že ľudia sú sklamaní z príliš-
ného liberalizmu, ktorý sa uplatňuje v EÚ 
a z odklonu od kresťanských hodnôt. Ale ne-
prestávajme sa modliť za politikov a za na-
šich predstavených. Nemecká kancelárka An-
gela Merkelová bola v roku 2015 pozvaná na 
veľké zhromaždenie protestantských cirkví v 
Mníchove. Ako významnému hosťovi jej polo-
žili niekoľko otázok. Jedna z vecí, ktorú pani 
Merkelová povedala všetkým zhromaždeným, 

bolo to, že kresťanov je treba v dnešnej dobe 
počuť. Politik v demokratickej spoločnosti sa 
orientuje podľa hlasu ľudu. A tak sa politické 
rozhodnutia robia podľa toho, koho viac po-
čuť a kto je aktívnejší.  Vnímajúc smerovanie 
EÚ môže kresťan ľahko podľahnúť porazenec-
kej nálade. Ale je to žiaľ preto, lebo väčšina 
kresťanov v Európe žije porazenecký život. 
Zabúdame, že sme na strane víťaza a je nás v 
spoločnosti veľmi slabo vidieť a počuť. Avšak 
pamätajme, že víťazstvo je Hospodinovo. 

Aj na pôde Europarlamentu má Pán Boh 
svojich verných. (fotografia v úvode) Spojili 
sa do pravidelných modlitieb za svoje rozhod-
nutia i za rozhodnutia celého Europarlamentu 
či jednotlivých komisií. Na medzinárodnom 
Fóre evanjelikálnych lídrov 2016 vo Wisle bol 
zástupca Európskej evanjelickej aliancie v rade 
EU, Christel Lamére. Jeho vystúpenie bolo pre 
všetkých povzbudením. Hovoril o tom, že veci 
nie sú dopredu stratené a že kresťania robia v 
Europarlamente viac, než si myslíme. Niektoré 
kľúčové rozhodnutia Europarlamentu boli po-
zitívne ovplyvnené politikmi, ktorí sa prizná-
vajú ku kresťanstvu. Viacerí kresťanskí politici 
a úradníci EU sa stretávajú priamo v budove 
Europarlamentu k pravidelným modlitbách. A 
nie sú to len jednotlivci, sú ich desiatky. Spo-
meniem jedno takéto Božie víťazstvo. V roku 
2012 bol nominovaný za Eurokomisára pre 
zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľov politik 
z Malty, Tonio Borg, ktorý sa netajil svojimi 
kresťanskými a prorodinnými postojmi. Jeho 
nominácia vyvolala veľkú vlnu nevôle v Euro-
parlamente medzi liberálnymi politikmi a ná-
sledne búrlivé diskusie. Hlasovaním Europar-
lamentu (386 za, 281 proti a 28 sa zdržalo 
hlasovania) bol tento politik zvolený. Tí, ktorí 
sa za hlasovanie modlili, to vnímali ako Páno-
vo víťazstvo.

Nerobme si však ilúzie, že sa smero-
vanie EÚ zásadne zmení a že príde nová 
kristianizácia Európy. Dejiny smerujú ku 
svojmu koncu a Boh nám v svojom Slove ho-
vorí, že na konci príde veľké odpadnutie. Ale 
Boh to má stále vo svojich rukách a udiať sa 
môže len to, čo dovolí. On má stále nad všet-
kým plnú vládu a moc. Veľmi zreteľne je to 
vidieť v Zjavení Jána, v 19. kapitole, kde sa 
opisuje, ako diabol zhromaždí do boja proti 
Bohu obrovskú armádu. Človek by očakával, 
že vzhľadom k veľkosti armády bude v nie-

JEŽIŠ JE VÍŤAZ koľkých nasledujúcich veršoch opis toho, aký 
náročný a zdĺhavý bol boj. Avšak hneď vo verši 
20 je napísané, že šelma i falošný prorok boli 
zajatí a bolo po boji. Ani náznak toho, že by 
Boh musel urputne bojovať o víťazstvo. On je 
víťaz a aj v tejto pasáži vyniká Jeho absolútna 
moc a zvrchovanosť. Ak stojíš na Božej strane, 
si na strane víťaza.

Jedno z Božích víťazstiev sme smeli za-
žívať i počas predvianočného obdobia. V 
októbri sme pripravili list pre riaditeľov základ-
ných škôl, v ktorom sme im ponúkli náš via-
nočný program. Hoci z našich listov bolo vždy 
zrejmé, že sa jedná o kresťanský program, 
vložili sme tento rok hneď do prvej vety slovo 
„kresťanský“. Aby túto informáciu mali riadi-
telia hneď od začiatku. Človek by si pomyslel, 
že sa tým v dnešnom svete, úplne zbavíme 
možnosti prísť na nejakú školu. Avšak Boh 
nám opäť pripomenul, že On je víťaz a má nad 
všetkým moc. Prihlásilo sa nám najviac škôl v 
doterajšej histórii týchto podujatí. Po minulé 
roky sme boli na 10 – 12 školách v Bratislave a 
a okolí. Tento rok ich bolo 19. Za rok 2015 sme 
mali na vianočných a veľkonočných progra-
moch na celom Slovensku spolu 1900 detí. V 
decembri 2016 len na vianočných programoch 
v Bratislave a v okolí ich bolo 2313. Vnímali 
sme to ako Božie víťazstvo! 

Myslime na to, že každé prebudenie, 
ale i víťazstvo začína od nás samotných. 
Dovoľme Pánovi Ježišovi, aby mohol vypôsobiť 
víťazstvo viery v našich životoch. Dajme Mu 
k tomu priestor, aby v nás mohol konať. Keď 
bude v nás víťaziť a my vybojujeme dôležité 
víťazstvá sami v sebe, Boh si nás bude môcť 
použiť pri víťaznom ťažení v životoch našich 
blížnych a v životoch našich detí. 

Čo povedať na záver? Ak budeme vidieť 
v našom živote Božie víťazstvo, budeme Jeho 
víťazstvo vidieť i v životoch našich blízkych. 
Keď budeme Božie víťazstvá vidieť vôkol seba, 
nebudeme ubití tým, že v spoločnosti vidíme 
toľko neprávosti, arogancie a zdanlivej prehry 
spravodlivosti. Naopak, budeme to vidieť ako 
výzvu. A pri tom všetkom môžeme naplno za-
žívať istotu, že posledné a konečné víťazstvo 
patrí Pánovi Ježišovi. Modlime sa teda za Božie 
víťazstvá v nás i okolo nás.

„Ježiš je víťaz, ó haleluja.“  
Michal Fraňo

„Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž se-
beckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, 
bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, 
zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha.   2. Timoteovi 3, 1 – 4



54

Detská misia                                                                    Informačný list 1/2017Detská misia                                                                    Informačný list 1/2017

Vianočné programy na ZŠ

  S vianočným programom chodíme na štát-
nu školu v Bratislave v Starom meste už nie-
koľko rokov. Keď sme tam boli prvýkrát, pýtala 
sa nás katechétka: „Viete, prečo sme Vás pozvali 
na našu školu?“ „Nie“ bola naša odpoveď. Potom 
nám to katechétka prezradila. „Vaše biblické ko-
rešpondenčné kurzy robila moja neter a veľmi jej 
pomohli. Preto sme vás pozvali na našu školu.“

S vianočným programom „Posolstvo hviezdy“ 
sme boli aj v meste Modra. Sme vďační za mož-
nosť byť na škole, ktorá nesie meno významné-
ho národného buditeľa Ľudovíta Štúra. Tiež sme 
vďační za pozitívne reakcie detí (aj tých z vyšších 
ročníkov), ale aj pedagógov. Na svojej interneto-
vej stránke školya napísala: „Naši žiaci sa stretli 
so štyrmi novými priateľmi z Bratislavy, ktorí v 
jednoduchosti a priateľskom duchu poukázali na 
pravdivý zmysel Vianoc. Stretnutie plné tvorivos-
ti, spevu a vedomostí odporúčame každej veko-
vej kategórii.“ 

Snáď najväčšie obavy sme mali z progra-
mu na štátnej základnej škole v Nitre. Je 
to škola s rómskymi žiakmi od 6 do 14 rokov. 
Obavy sme mali zvlášť zo skupiny starších detí. 
Bábkové scénky sme nahradili scénkou zo života 
a deti ticho počúvali. Rovnako ticho a pozorne po-
čúvali Ľubkinu prvú časť lekcie ale i moju druhú 
časť lekcie a osobné svedectvo. Keď sme končili 
program osobným svedectvom kolegu Dávida, 
trieda namiesto vyrušovania začala tlieskať. Verí-
me, že nie nám, ale Tomu, „ktorý prišiel, na svet, 
aby spasil hriešnikov.“ 

Jozef a Ľubica Kováčovci 

MOZAIKA SVEDECTIEV

Na začiatok by som sa vám rada predsta-
vila. Volám sa Anna a mám 16 rokov. Chcela 
by som vám vyrozprávať moje svedectvo o tom, 
ako som prijala Pána Ježiša do svojho srdca a ako 
sa môj život týmto rozhodnutím zmenil k lepšie-
mu.

Moji rodičia sa rozviedli, keď som bola 
ešte bábätko, ale aj tak som bola obklopená 
láskou, no všetci okolo mňa boli kresťania len 
„na papieri“. Jediný čas, kedy som počúvala niečo 
málo o Pánu Bohu, bolo na hodinách náboženstva 
a žiaľ, ani to nebolo nič svetoborné. Tieto hodiny 
som brala skôr ako voľno a čas na robenie si ho-
cičoho nepodstatného. Takto to šlo až do prestu-
pu na strednú školu. Na gymnáziu som spoznala 
množstvo nových ľudí, no 2 dievčatá mi obzvlášť 
prirástli k srdcu a môžem povedať, že bez nich 
by som nebola tam, kde som a už vôbec by som 
nepísala toto svedectvo. Niektorí z vás ich možno 
poznajú – Ninky z Nitry. Neprestajne za ne ďa-
kujem Pánu Bohu za to, že mi ich poslal do cesty 
a vďaka nim som Ho mohla hľadať a spoznávať.

Od nástupu na gymnázium som ich mohla 
vidieť šťastné a plné energie, keď sa vracali 
z Detskej misie. Dlho som to nechápala a mu-
sím sa vám priznať, mala som množstvo otázok o 
tom, ako je to možné a neskôr aj otázky o viere, 
ktorým som absolútne nechápala. 

Párkrát som sa s nimi aj pohádala, preto-
že dokopy nič z toho, čo mi rozprávali, som 
nepovažovala za možné. Popierala som úplne 
všetko. Teraz, keď sa pozriem späť, som ešte viac 
fascinovaná tým, že neprestávali svedčiť a som 

Nakoniec by som práve teba, ktorý si 
možno ešte neuveril, chcela povzbudiť, aby 
si neprestával hľadať Pána Boha. Vyhľadávaj 
miesta, kde o Ňom môžeš počúvať. Čítaj si Jeho 
Slovo a načerpávaj pokoj a energiu. Neprestajne 
Ho chváľ s radosťou a vďačnosťou, pretože On ťa 
miluje.

No musím ťa upozorniť. Život kresťana nie 
je jednoduchý, ale Pán Boh nám sľúbil, ž nám 
dá silu, aby sme dokázali všetko zvládnuť. Je to 
len a len na tebe, ako sa rozhodneš, no môžem 
ti garantovať, že nebudeš ľutovať, ak si zvolíš ísť 
tou úzkou a náročnejšou cestou, pretože to nao-
zaj za to stojí. 

Druhé vydanie knihy
Skutočné príbehy malých princov a 
princezien

vďačná, že to nevzdali. Možno niekedy v januári 
prišiel ten malý prevrat, kedy som im povedala, a 
tieto slová si pamätám dodnes, že chcem mať to, 
čo majú ony. Neviem, či som vtedy úplne presne 
vedela, čo to znamená, ale mala som pocit, že to 
nebudem ľutovať.

Prihlásila som sa na februárovú víkendov-
ku, ktorá sa nakoniec zrušila, ale spravil sa 
náhradný program, mládež v Sobotišti, kde 
som spoznala ďalších úžasných ľudí a tam začala 
moja cesta za spoznávaním Pána Boha. Prihlásila 
som sa aj na pracovnú víkendovku v máji, čítala 
som si Božie slovo, no ešte stále mi nebolo jasné 
úplne všetko. Mala som síce menej otázok, ale za 
to viac pochybností. Tušila som, že to ešte nie je 
úplný cieľ, kde som sa v tej chvíli nachádzala, a 
tak som naďalej pokračovala. V lete som prvýkrát 
išla na tábor staršieho dorastu. Tam prišiel ten 
vzácny okamih.

V Častej sme prežili požehnaný, neopako-
vateľný čas. Stíšenia, Slovo, chvály, aktivity... 
Tábor sme zakončili vatrou a spievaním chvál. 
Pár ľudí plakalo, pretože sa nechceli vrátiť domov 
z toho inkubátora (ako raz Častú nazvala jedna 
naša vedúca) a čeliť svetu. Keď sa už program blí-
žil ku koncu, s Ninkami sme sa odobrali bokom na 
lavičky. Dali sme si súkromné stíšenie a nakoniec 
sa dievčatá začali nahlas modliť a ďakovať Pánu 
Bohu za celý týždeň, za všetko čo sme mohli pre-
žiť a aj za mňa. A vtedy to prišlo. Neskutočne 
som sa rozplakala a nevedela som prestať. Nikdy 
v živote som tak veľmi neplakala. Všetky 3 sme 
plakali a keď sa už dievčatá upokojili, ja som na-
ďalej plakala a približne si pamätám slová jednej 
z nich: „Zbúraj ten múr, ktorý je medzi vami a 
prijmi Ho do svojho srdca, vyznaj Mu svoje hrie-
chy a môžeš začať odznova.“ A tak som to uro-
bila. V duchu som sa začala modliť a prosila som 
Ho, aby mi odpustil všetko zlé, čo som spravila. V 
tej chvíli som si uvedomila, aký som mala prázd-
ny život. Nemala som nikoho, ku komu by som 
mohla prísť s hocičím, v dobrých časoch aj zlých 
a vyrozprávať mu, čo som prežila. Čas, ktorý som 
premrhala hlúposťami už nikdy nevrátim späť, a 
tak je naozaj dôležité uvedomiť si, čo je pre vás 
dôležité alebo kto je pre vás na prvom mieste.

Môžem povedať, že môj život je teraz nie-
koľkonásobne lepší. Síce sa stretávam s mno-
hými prekážkami, či už v škole alebo v osobnom 
živote, no verím, že s Pánom Bohom to všetko 
zvládnem. 

Božie víťazstvo

Detská misia vydala túto knihu pri 25. výročí 
svojho vzniku v marci 2016. Začiatkom nové-
ho roka vydávame 2. vydanie. Kúpou knihy 
podporíte službu Detskej misie.

Jeden z ohlasov 

V knihe sa dočítate zopár slov o autorovi a 
jeho manželke a predovšetkým tam nájdete 
autentické ukážky zo životov detí, ktoré boli 
prostredníctvom práce Detskej misie oslovené 
evanjeliom...

Autor ukázal, že aj tie najmenšie deti sú 
schopné porozumieť tomu, čo dospelí často 
nechápu - jednoduchej a jasnej zvesti evanje-
lia. A práve takýmto deťom je potrebné priná-
šať túto zvesť...

Jana Čížová (Živé slovo)

MOZAIKA SVEDECTIEV - pokračovanie
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Projekt: Evanjelizácie na interná-
toch stredných škôl

Víziu, ktorú mi Pán Boh kladie na srdce, je 
zvestovať evanjelium dorastencom, pretože 
z vlastných skúseností viem, že je to ťažké 
obdobie. Chlaci a dievčatá prechádzajú pub-
ertou a podsúvajú sa im názory a myšlienky, 
ktoré sú pre ich životy veľakrát zničujúce. Od 
januára by som chcel spolu s tímom 11 ľudí 
rozbehnúť projekt s názvom: Evanjelizácie 
na internátoch stredných škôl na Slovensku. 
Postupne by sme navštevovali internáty po 
celom Slovensku (cca 248 internátov) a ro-
bili pre nich evanjelizačný program. Za tento 
projekt sa modlievame pravidelne pondelok 
a štvrtok o 21:00h. Ak by si mal záujem do-
stávať pripomienkovú sms (každý pondelok a 
štvrtok o 21:00h), alebo sa viac dozvedieť o 
tomto projekte, tak mi môžeš napísať na môj 
e-mail: spodniak@detskamisia.sk.

„Hovorím vám: taká radosť býva pred an-
jelmi Božími na jedným hriešnikom, ktorý činí 
pokánie.“ Lukáš 15, 10

David Spodniak

Nečakané stretnutie po rokoch...

Nedávno som mal tému na jednom mládež-
níckom zborovom stretnutí. Po skončení som 
sa šiel rozlúčiť s dvoma chlapcami, ktorí sedeli 
vzadu. Jeden z nich sa mi prihovoril a povedal 
mi, že ma pozná, že bol kedysi so mnou ako 
15-ročný v tábore. Lovil som v pamäti, ale keď 
mi povedal meno, spomenul som si, kto ten-
to mladý vysokoškolák je. Povzbudil ma jeho 
záujem o Božie slovo i to, že chodí naďalej po 
Pánových cestách. 

Nie je to tak s každým dorastencom, ktorý 
prešiel našimi tábormi. Na mladých ľudí čaká 
dnes omnoho viac lákadiel a zvodov než kedy-
koľvek predtým. Uvedomujeme si, že potre-
bujeme byť vytrvalí v modlitebnom zápase za 
mladých ľudí, ale potrebujeme byť aj aktívni 
v práci s dorastom. Preto sa tešíme z vízie, 
ktorú prežíva náš nový spolupracovník David 
Spodniak.

„Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch svojej mla-
dosti...“ Kazateľ 12, 1

Michal Fraňo

PRÁCA S DORASTOM NAŠI NOVÍ SPOLUPRACOVNÍCI

S obdivom som sa pozeral v roku 2001 
na mojich spolužiakov z biblickej školy 
v mestečku Bad Liebenzell v juhozápad-
nom Nemecku, ako sa nechali vyslať do 
rôznych končín zeme za misionárov. Niek-
torí šli do Afriky – Zambie, Malawi, Botswany, 
Burundi a Tanzánie. Pod chvíľou sme počuli z 
misijných správ z týchto regiónov, že niekto 
z misijných pracovníkov tam bojuje s malá-
riou. Iní sa rozhodli ísť do Bangladéša alebo na 
ostrovy Papuy-Novej Guinei. Elektrickú ener-
giu tam mali na misijných staniciach 3 – 4 ho-
diny denne, keď si zapli benzínový generátor.  

Cesty, internetové spojenie, kultúra a 
kvalita bývania, zdravotníctvo, legislatí-
va, bezpečnosť, pohodlie a vôbec celková 
kvalita života – všetko ďaleko, ďaleko, ďale-
ko za ich rodným Nemeckom. Prečo teda šli? 
Lebo milovali Pána Ježiša viac, než čokoľvek 
na svete a chceli plniť Jeho misijný príkaz. 

  
John Wesley povedal: „Dajte mi sto 

mužov, ktorí sa neboja ničoho okrem 
hriechu a netúžia po ničom inom, len po 
Bohu. A je jedno, či sú to kazatelia alebo lai-
ci, ale pohnú bránami pekla a vybudujú Božie 
kráľovstvo na zemi.“

Dnes sa nehľadajú ľudia do misie vô-
bec ľahko. Sme tak zamestnaní vecami tohto 
sveta (Aggeus 1, 4) že sa nám niekedy už ani 
nedá započuť Božie volanie do misie. Veľakrát 
si uvedomujem, že každý jeden pracovník mi-
sie je vlastne veľkým Božím víťazstvom. Je to 
víťazstvo nad sebou samým i víťazstvo nad 

svetom. Som vďačný Pánovi, že v uplynulom 
roku sme smeli zažiť dve takéto Božie víťaz-
stvá. V septembri po Inštitúte Detskej misie sa 
k nášmu tímu pridali Danka Plevová a David 
Spodniak. Tešíme sa z ich úprimnej viery a z 
ich služby deťom. 

Danka spolupracuje so sestrou Aďkou 
Sabolovou v Košiciach. Spolu oslovujú deti 
v školách, škôlkach, na Kluboch Dobrej zvesti, 
na letných táboroch, robia školenia pre dobro-
voľníkov, pracujú s rodičmi predškolákov.  

David, pripravujúc sa na vedenie služby 
v Nitre, je zatiaľ pomocou pri evanjelizačnej 
práci s deťmi a dorastom v Bratislave a na 
okolí. Cez jeho službu však mohli byť oslovené 
aj deti v Nitre a Trnave. 

Sme Pánu Bohu vďační za to, že náš tím po-
silnil o Danku a Davida. 

Milí bratia, milé sestry, prosím vás o 
pravidelné modlitby za našich nových 
spolupracovníkov Danku a Davida. Obaja 
v tomto období pracujú na vytváraní tímu ľudí, 
ktorí by sa za ich službu modlili a ktorí by túto 
službu podporovali. Ak vás Pán bude v tejto 
veci viesť, môžete sa do ich tímu pridať a takto 
sa stať súčasťou misijnej práce medzi deťmi a 
dorastom na Slovensku. 

Kontakt i všetky potrebné informácie 
nájdete na zadnej vnútornej obálke Informač-
ného listu.

Michal Fraňo 
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Keď sme v roku 2014 začali pripravovať 
tradičný Česko-slovenský Inštitút Det-
skej misie, zaznel zaujímavý návrh: sfor-
movať skupinu česko-slovenských študentov a 
poslať ich do rumunského Sibiu, kde každoroč-
ne prebieha Inštitút Detskej misie v angličtine. 
Zohnať ku študentom prekladateľa nám prišlo 
omnoho jednoduchšie, než zobrať si na seba 
celú organizáciu Inštitútu. Aj pre učiteľov je 
jednoduchšie prísť počas leta na jedno miesto, 
než cestovať na jednotlivé národné inštitúty.

A tak sa táto myšlienka ujala. Nám sa 
zjednodušila práca a znížili výdavky. In-
štitút v Rumunsku má navyše medzinárodný 
charakter. Pre študentov je mimoriadne cenné 
spoznať študentov z rôznych krajín a dozve-
dieť sa o podmienkach a osobitostiach práce s 
deťmi v tej-ktorej krajine. Od roku 2016 sme 
na Inštitút do Sibiu poslali 11 študentov, z 
ktorých štyria teraz pracujú  v Detskej misii a 
zostávajúci veľmi úzko spolupracujú s DM ako 
dobrovoľníci. Sme vďační Pánu Bohu za mož-
nosť posielať študentov na Inštitút do Sibiu. 

Sme vďační každému darcovi, ktorý 
študentov Inštitútu podporil finančne a 
taktiež sme vďační aj učiteľom z Rumunska a 
rôznych krajín Európy (Švajčiarsko, Nemecko, 
Maďarsko, Česko, Poľsko a Macedónsko ), kto-
rí sa na vzdelávaní našich študentov podieľajú. 
Študenti počas Inštitútu preberú rôzne metó-
dy evanjelizačnej práce s deťmi a tiež systém 
fungovania Detskej misie ako organizácie. In-
štitút Detskej misie je vlastne aj podmienkou 
pre pracovný úväzok v Detskej misii. 

 
Ak Pán dá, radi by sme aj v tomto roku 

vyslali ďalších študentov zo Slovenska do 
Sibiu. Inštitút bude začínať 11. júna a končiť 
2. septembra 2017. Koho Pán volá do pravidel-
nej práce s deťmi, či už v Detskej misii alebo 
ako dobrovoľníka v zbore, či pri rôznych misij-
ných aktivitách, určite mu tento trojmesačný 
biblický kurz odporúčam. Je to intenzívna bib-
lická škola, obohatená dobrým spoločenstvom 
bratov a sestier. Kto by sa chcel o Inštitúte 
Detskej misie dozvedieť viac, môže nás kon-
taktovať na detskamisia@detskamisia.sk.

Michal Fraňo

ČO NÁS ČAKÁ V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ

Stredisko Detskej misie je schované 
pod snehovou prikrývkou, ale to nezna-
mená, že cez zimu spí, hibernuje. Prichá-
dzajú sem mladí na predvianočné víkendovky, 
na Silvestra a Nový rok, prichádzajú nadácie 
či malé skupinky duchovných vodcov, jednot-
livci, aby sa stíšili a niektorí i postili. Namierili 
si to sem aj dorastenci počas jarných prázdnin 
a popritom sa tu varí, odhŕňa sneh a rekon- 
štruuje. K tomuto všeobecnému, ale pravdivé-
mu úvodu pridávame zopár aktualít. 

Momentálne sa nám uvoľnilo miesto 
strediskového kuchára. Brat Lukáš Piroš od 
nás odchádza (z vlastného rozhodnutia) po 2 
rokoch práce. Tí, ktorí ste ho zažili a ochutnali 
to, čo pripravil, uznáte, že nebude ľahké nájsť 
niekoho takého. Veríme však, že sa to podarí 
a Pán nám pošle pracovníka (alebo manželský 
pár), ktorý tu nájde svoje miesto, kde ho Boh 
posiela, ktorý odvedie dobrú prácu a bude va-
riť s radosťou. Možno si Pán k nájdeniu také-
hoto služobníka použije aj vás. Ozvite sa nám, 
prosím. 

INŠTITÚT DETSKEJ MISIE 2017

„Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov 
na svoju žatvu.“ Lukáš 10, 2

Na to, aby sa u nás ľudia dobre cítili 
potrebujú okrem dobrého spoločenstva a 
programu i vhodné ubytovanie. Chatky z 
pionierskych čias už pomaly dosluhujú a i na-
priek obnove a zatepleniu (už dávnejšie) zis-
ťujeme, že základný štandard ubytovania sa 
pre väčšinu ľudí posúva. Potreba bližšieho WC 
a sprchy je už samozrejmosťou. Preto sa teší-
me na dokončenie nadstavby budovy C. Práce 
na tomto mieste napredujú. Nejde to rýchlo, 
lebo sa snažíme robiť väčšinu vecí svojpomoc-
ne. Dokončili sme zatepľovanie, okná, dočasné 
kúrenie. Čaká nás výstavba priečok + rozvody 
(voda, elektroinštalácia, kúrenie).

 
Je toho pred nami ešte dosť, ale veríme, 

že postupne, cez malé ciele sa dostaneme 
až k dokončeniu tohto projektu. Každá po-
moc je vítaná – praktická či finančná. Možno 
si Pán k pomoci použije práve vás. Zároveň 
ďakujeme všetkým tým, ktorí sa už k pomo-
ci pripojili. Prajeme si a modlíme sa, aby táto 
budova nebola len budovou, ale miestom stre-
távania sa Božieho ľudu. 

Jarka a Igor Pankuchovci

„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ Žalm 133, 1 
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Milí rodičia, starí rodičia, drahí priatelia,

veríme, že všetkým nám záleží na zdra-
vom vývoji našich detí. Snažíme sa im dať 
to najlepšie po stránke telesnej, duševnej 
i duchovnej. V oblasti napĺňania duchov-
ných potrieb našich najmenších vám chce 
pomôcť knižka s názvom Každý deň s Bo-
hom. Jedná sa o denné čítanie pre deti vo 
veku 6 – 8 rokov. Brožúrka obsahuje 30 
zamyslení nad Božím slovom a je doplnená 
množstvom farebných obrázkov, hádaniek 
a doplňovačiek. Môžete ju študovať spolu 
s vašimi deťmi a naučiť ich, aké vzácne sú 
chvíle s Bibliou.

NOVÁ LITERATÚRA PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Kurz Efektívne vyučovanie detí 1

Miesto:  Bratislava
Termín: 17. - 18. 3. 2017 - 1. časť
  7. - 8. 4. 2017 - 2. časť
  28. - 29. 4. 2017 - 3. časť
Garant: Ing. Jozef Kováč

Kurz Efektívne vyučovanie detí 1

Miesto:  Michalovce
Termín: 17. - 18. 3. 2017 - 1. časť
  24. - 25. 3. 2017 - 2. časť
  7. - 8. 4. 2017 - 3. časť
Garant: Ing. Andrea Sabolová

Stretnutie v Prameni

Miesto:  Stredisko DM Prameň
Termín: 4. 3. 2017
Čas:  10:00 - 16:30 
Hosť:  Mgr. S. Kaczmarczyk
Program: slovo deťom, biblická téma,
  rozvoj Prameňa, semináre...
Garant: Ing. Jozef Kováč

Regionálna konferencia

Miesto:  Poprad
Termín: 1. 4. 2017
Garant: Ing. Michal Fraňo

Viac informácií nájdete na www.detskamisia.sk.

Každý deň s Bohom Martin Luther

Milí rodičia a milé deti, blíži sa nám po-
maličky, ale isto, čas letných prázdnin. 
Určite budete mať veľa vecí rozbehnutých, 
ale dobehnite aj na naše tohtoročné tábory! 
Téma detských táborov bude Víťazný beh. Sú 
to nádherne spracované lekcie zo života apoš-
tola Pavla. Veľa sa nabeháme, zasúťažíme si, 
pocvičíme mozgové závity a spoznáme krásy 
našej slovenskej prírody.

Zároveň pozývame aj vašich väčších 
na tábory mladšieho a staršieho dorastu, 
kde bude pre nich pripravený dobrodružný a 
zábavný program, praktické biblické slovo na 
občerstvenie a povzbudenie sŕdc i mladých 
hláv. 

8. - 15. 7. 2017     Častá     športový tábor
15. - 22. 7. 2017   Častá   detský tábor
22. - 29. 7. 2017   Častá     detský tábor
29. 7. - 5. 8. 2017 Častá     starší dorast
5. - 12. 8. 2017     Častá     mladší dorast
12. - 19. 8. 2017   Častá     destký tábor

16. - 23. 7. 2017   Svätý Anton   dorast
10. - 14. 7. 2017   Zvolen           denný tábor
15. - 22. 7. 2017   Tat. Lomnica   dorast
5. - 12. 8. 2017     Tat. lomnica   deti

deti: 7 - 11 rokov
mladší dorast: 12 - 15 rokov
starší dorast: 15 - 18 rokov
športový tábor: 9 - 12 rokov

  Elektronické prihlášky nájdete na našej stránke.

Rok 2017 je rokom 500. výročia reformá-
cie. Pri tejto príležitosti Detská misia pripra-
vila materiál na vyučovanie pre deti o živo-
te a diele Dr. Martina Luthera. Tešíme sa, 
že môžeme priniesť k tomuto významnému 
výročiu dvojlekciový príbeh o reformátoro-
vi, ktorý pevne stál na pravdách Božieho 
slova. Objaviac Božiu milosť a istotu spase-
nia skrze vieru v Božieho Syna viedol ľudí k 
úprimnej viere v Spasiteľa. Preložil Bibliu do 
nemčiny, aby si ju ľudia mohli čítať v svojom 
rodnom jazyku a povzbudzoval ich k čítaniu. 
Je to i pre nás inšpiratívny a povzbudivý prí-
beh. Materiál o Martinovi Lutherovi obsahu-
je text, flashcard s CD s prílohami.

Každý deň 

BOHOM   s

Táto kniha patrí:

1

Lekcia pre deti vo veku od 7 do 12 rokov v dvoch častiach

Obsah balíčka
 y návrh programu
 y hry
 y lekcia v dvoch častiach
 y farebné obrázky k lekcii
 y biblický verš
 y návrhy ručných prác
 y kvízy
 y prílohy na kopírovanie (CD)

Širšiu ponuku našich materiálov nájdete na www.detskamisia.sk/eshop.html.

Kurzy a stretnutia Detskej misie Letné tábory Detskej misie
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE
2 percentá z dane

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás vlani pod-
porili formou 2% z poukázaných daní. Aj vďaka 
Vám sme mohli v minulom roku slúžiť deťom, do-
rastencom a vychovávať pracovníkov pre prácu s 
mladou generáciou na Slovensku. V našej práci 
chceme intenzívne pokračovať i naďalej. Bude-
me radi, keď nás svojimi 2% z poukázaných daní 
podporíte aj v tomto roku.

Postup krokov a tlačivá na poukázanie per-
cent z dane nájdete na našej stránke http://
www.detskamisia.sk/2-z-dane-2.html.

Ohliadnuc sa za rokom 2016 sme nášmu Pánovi veľmi vďační za to, že vo svojej nesmiernej moci 
a láske konal mnohé veľké skutky:

• viedol nás a vďaka Jeho vedeniu sme smeli pri rôznych aktivitách Detskej misie osloviť evanjeliom 
7049 detí a dorastencov, 

• posilňoval na duchu a tele každého jedného z nás, aby sme mali dostatok síl na službu na každý 
deň. Posilnil náš tím dvoma novými spolupracovníkmi: Dankou a Davidom, 

• dával inšpiráciu, aby sme smeli vydať 8 nových titulov literatúry,
• otváral pred nami dvere. Mohli sme prísť na nové miesta a na nové školy a zvestovať evanjelium. 

Tento rok sme mohli počas predveľkonočných a predvianočných akcií na školách poslúžiť spolu 3972 
deťom, 

• staval dom podľa Žalmu 127, 1. Smeli sme vidieť, ako vďaka Jeho zaopatreniu pokračujú rekon-
štrukčné práce v Častej, 

• ochraňoval nás pri prácach v Častej, tiež deti a vedúcich pri táboroch a iných aktivitách, pracov-
níkov pri cestách – a to sme spolu prekonali pri rôznych službách vlakmi, autobusmi  či autami okolo 
80.000 km,

• priviedol na naše kurzy a školenia 492 bratov a sestier, ktorých sme mohli školiť v oblastiach: 
evanjelizačnej práce s deťmi, dorastom, predškolákmi, organizovania letných táborov, práce a pomoci 
na besiedkach.    

Milí bratia, milé sestry, chceme sa poďakovať aj všetkým vám, ktorí sa za nás modlíte, povzbu-
dzujete nás, podporujete finančne a pomáhate nám dobrovoľne pri rôznych aktivitách. Bez vás by 
táto služba nebola možná. Veľmi si to vážime. Tešíme sa zároveň na to, čo budeme môcť vykonať 
spoločne s vami pod Pánovým vedením a z Jeho milosti v roku 2017. 

v

2%
Venujte 

misii medzi 
 deťmi

Poďakovanie za uplynulý rok


