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Väčšina každodenných činností patrí do kategórie „Nevyhnutné“. Každý deň potrebu-
ješ jesť, spať, piť, zabezpečiť základné životné potreby. Často sa však medzi naše každodenné 
činnosti zaradia aj rôzne zlozvyky, ktorými si znepríjemňujeme život – aj keď si to nepripúš-
ťame. Fajčenie, neustále sledovanie televízie, hodiny strávené na internete, nedorozumenia s 
blízkymi... To je len zlomok toho, čo sa stáva každodennou súčasťou našich životov. Mnohokrát 
by sme sa týchto vecí chceli zbaviť, vykoreniť ich zo svojho života, ale nemáme na to dosť sily. 
Telo bojuje proti duchu, a v tomto boji, žiaľ, telo väčšinou víťazí...

Ako sa zbaviť každodenných zlyhaní? Ľudská snaha nestačí. Potrebuješ posilnenie zhora, 
potrebuješ každodenný prísun vitamínu BS a M. Čo sa skrýva za týmito záhadnými skratkami? 
BS je Božie slovo a M je modlitba. Už toľkokrát sme to počuli, už toľkokrát sme zažili na vlastnej 
koži, že každodenné stíšenia menia naše vnútro, no napriek tomu potrebujeme stále nové im-
pulzy, podnety a naštartovanie. Tak ako sa nemôžeš najesť do zásoby – na týždeň dopredu, ani 
Božie slovo nestačí čítať raz za čas. Treba sa ním sýtiť každý deň. Len tak prehĺbiš svoj vzťah s 
Bohom, len každodennými stretnutiami s Ním sa môžeš meniť a bojovať so svojimi zlyhaniami 
a zlozvykmi.

Pán Boh čaká, kedy si nájdeme čas na rozhovor s Ním. Je pripravený nás vypočuť a 
odpovedať nám. Musíme však počúvať a byť trpezliví. V zhone a hluku to nejde. Nájdime si 
preto každý deň tichú chvíľku na stretnutie so Stvoriteľom vesmíru. On má o nás záujem, nie 
je zaneprázdnený každodennými zbytočnosťami. Skloňme pred Ním svoje kolená a zahĺbme 
sa do Jeho slova. Čas s Bohom určite nie je stratený čas. Prinesie nám bohaté požehnanie na 
každý deň.

M. Kešjarová

ÚVODNÍK
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Boh je hoden toho, aby sme ho každý 
deň uctievali. Boh túži mať s nami vzťah, 
intenzívne každodenné spojenie, v ktorom sa 
spolu rozprávame a uctievame Ho pre to, kým 
je a ďakujeme Mu za to, čo pre nás vykonal. 

Spojenie „každý deň“ sa v Biblii spomí-
na v súvislosti s tým, že každý deň pri-
náša starosti, záležitosti, ktoré potrebu-
jeme vybaviť, problémy, ktoré je treba 
vyriešiť. Preto sa musíme na každý deň nále-
žite pripraviť. Ako? Každodennými modlitbami 
a čerpaním múdrosti a sily od Pána. 

V Žalmoch je napísané, že vinník sa 
každý deň chveje strachom. Obvykle sa ta-
kého typu ľudí, akí sú označení slovom vinník, 
bojíme, pretože nám niečím naháňajú strach. 
Tu ale o nich čítame, že si nosia strach v duši. 
Aké nádherné je to, že my si nemusíme nosiť 
strach, ale pokoj, ktorý nám dáva náš Pán. Za 
to Mu môžeme každodenne ďakovať. V Žal-
moch sa píše: „Zlí na zlé myslia každý deň.“ 
My však smieme dobrorečiť Bohu každý deň. 
(Žalm 145, 2) 

„Nech Tvoje srdce nehorlí  proti hrieš-
nikom, ale každý deň radšej za bázeň 
pred Hospodinom.“ Ako môžeme získať 
bázeň pred Hospodinom? Jedine každý deň v 
modlitbe a tichej chvíli s Ním. 

Ďalšie použitie spojenia „každý deň“: 
„Chlieb každodenný dávaj nám každý 
deň.“ (Lk 11, 3); „Učil ich každý deň v chrá-
me.“ (Lk 19, 47; „Pán pridával každý deň za-
chránených.“ (Sk 2, 47); V Skutkoch apošto-
lov 17, 11 je napísané: „... prijímali slovo a 
skúmali Písma každý deň.“ Robíme aj my tak? 
Čítame si Božie slovo každý deň? Nachádzame 
v ňom zdroj inšpirácie, sily a návody na rieše-
nie našich problémov? 

Každý deň s Bohom je dôležitý! Byť kaž-
dý deň s Bohom je dôležité! Ak je tomu tak     
v našich životoch, máme potom právo a po-
vinnosť viesť k tomu i deti. 

Motto Detskej misie po celom svete je: 
Každé dieťa, z každého národa, každý deň.

 

KAŽDÝ DEŇ
Je zaujímavé prejsť si celú Bibliu od začiatku do konca a sledovať, v akých súvislostiach 

je v nej použité slovné spojenie „každý deň“. Hneď v Mojžišových knihách nájdeme, že 
Boh bol každý deň uctievaný. A nielen že bol, On chce byť uctievaný každý deň aj dnes.
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Detská misia si uvedomuje, že nestačí 
len priniesť každému dieťaťu evanjelium. 
Nestačí pokryť všetky geografické oblasti a et-
nické skupiny zvesťou evanjelia. Túžime, aby 
deti, ktoré po Bohu zatúžia, smeli s Ním byť 
každý deň. Aj preto sa v posledných rokoch pri 
príprave novej literatúry a pomôcok v Detskej 
misii zdôrazňuje aspekt pravidelnosti. Chceme 
deti viesť k tomu, aby si navykli pravidelne čí-
tať Božie slovo, aby sa pravidelne modlili. Čím 
viac postupuje sekularizácia spoločnosti, tým 
viac vidíme dôležitosť toho, aby deti denno-
denne boli v Božej blízkosti a boli premieňané 
na Jeho obraz.  

V Detskej misii máme viacero mate-        
riálov, ktoré môžete použiť pri vedení 
detí ku každodenným chvíľam s Pánom. 
Je to flashcard Stíšenie, ktorý hovorí o dôle-
žitosti každodennej modlitby, čítania Božieho 
slova a rozjímania nad ním. Sú to knihy stíše-
ní pre deti s názvom Kniha zázrakov pre 8 – 
12-ročné deti a kniha stíšení pre 6 – 8-ročných 
Každý deň s Bohom. Je dôležité povzbudzovať 
deti k tomu, aby boli sýtené Božím slovom 
každý deň. Môžu k tomu poslúžiť i lekcie ko-
rešpondenčných kurzov, internetová stránka 
Hľadaj a nájdi či nové korešpondenčné kurzy 
pre deti na internete. Väčšina balíčkov, ktoré 
sú pripravené k lekciám DM, už obsahujú ako 
prílohu aj rozvrh čítania Božieho slova na kaž-
dý deň. 

Milý brat, milá sestra, ak si TY pravidel-
ne každý deň s tvojím Pánom, nauč to i 
deti, ktorým slúžiš. Tvoje vlastné deti, deti z 
tvojej besiedky, z tvojho klubu Dobrej zvesti či 
párty klubu. Nech môžu chodiť s Pánom každý 
deň! Nech môže v ich životoch platiť verš z 
Božieho slova: „Budem Ti dobrorečiť každý 
deň, na večné veky chváliť Tvoje meno.“ 

Žalm 145, 2
Michal Fraňo

Tohtoročný tábor mladšieho dorastu v Čas-
tej poznačila črevná infekcia, ktorá zachváti-
la viacerých dorastencov i vedúcich. Napriek 
tomu ohlasy na tábor boli viac ako dobré. Pre-
čítajte si niekoľko vyjadrení rodičov:

„Ďakujem za tábor, na ktorom sa moja dcé-
ra zúčastnila. Napriek tomu, že skončil pred-
časne, bola z neho nadšená. Za vašu prácu by 
som sa vám ešte raz chcela poďakovať a rada 
by som venovala dar na podporu vašich akti-
vít. Viem, že peniaze budú použité vhodným 
spôsobom. Krásny deň prajem a vďaka za trič-
ko, ktoré dcéra vyhrala, veľmi sa potešila.“

S pozdravom P. P.

 „Ďakujeme za všetko, Barborke sa na tábo-
re veľmi páčilo.“

S pozdravom B. S.

 „Dobrý deň, Miška už dlhšie navštevuje váš 
tábor a vždy je nadmieru spokojná. Zároveň 
vyjadrujem vďaku za starostlivosť a vždy bo-
hatý program pre deti.“

M. M.

„Ďakujeme vám a všetkým ostatným vedú-
cim a pracovníkom tábora za zodpovedný prí-
stup a osobitú starostlivosť v zvlášť náročných 
podmienkach tohtoročného tábora.“

So srdečným pozdravom Pavel a Martina M.

 „Aj napriek nútenému skráteniu a infekcii 
sa dcére veľmi páčilo na tábore, chceme preto 
ešte raz poďakovať za pekné dni.“

S pozdravom  J. L.

SPOMIENKY NA LETO
Tábor mladšieho dorastu
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DOBRÁ SPRÁVA NAPRIEČ SLOVENSKOM

Redakcia: Kde pôsobil váš tím?
JK: Na dvoch miestach v Sučanoch a Krpe-

ľanoch. Náš tím tvorili dobrovoľníčky Alenka 
z Martina, Mirka zo Sučian a dvaja pracovníci 
z Detskej misie David Spodniak a ja. Veľkou 
podporou však boli miestni bratia farári, do-
rastenci a členovia oboch evanjelických cir-
kevných zborov.

Redakcia: Ako vnímali deti kluby v Su-
čanoch?

JK: Deti sledovali kluby so záujmom. Božie 
slovo sa ich dotýkalo osobne a nemali sme 
žiadne problémy s disciplínou. Na všetkých 
stretnutiach boli prítomní aj viacerí dospelí: 
matky, rodinní príslušníci a členovia zboru.

Pani učiteľka Milica povedala: „Vaše učenie 
je jasné a  veľmi dobre zrozumiteľné rovnako 
pre deti ako aj pre dospelých.“ 

Redakcia: Mali ste podobné skúsenosti aj 
v Krpeľanoch?

JK: Áno - aj keď každé miesto má svoje špe-
cifiká. Tu nám pomáhali aj domáci dorastenci 
pri scénkach a hrách. Posledný klub nám pre-
rušil dážď, a tak sme sa presunuli do pekného 
nového kostola. Keď sme si pripomínali dve 
slová potrebné ku spaseniu: ľutujem a verím - 
potešila nás reakcia detí. Povedali nám, že tie 
dve dôležité slová povedali v modlitbe Pánovi 
Ježišovi.

Redakcia: Skončili sa pre váš tím kluby 
spolu s prázdninami?

JK: Nie. Osobne som sľúbil, že sa budem po 
celý školský rok za deti v Sučanoch i Krpe-
ľanoch modliť. Všetky deti dostali korešpon-
denčné kurzy, informácie o internetovej strán-
ke Hľadaj a nájdi, a tak máme nádej, že sa 
budú aj takto stretávať s Božím slovom. Po-
vzbudením aj do budúcnosti má byť veršík, 
ktorý sme sa učili na kluboch: 

„Kto má Pána Ježiša, má život. 
Kto nemá Pána Ježiša, nemá život.“ 

1. Jána 5, 12

Tohtoročné evanjelizačné kluby pre-
biehali v Turci – v okolí Martina. Na bez-
prostredné zážitky z letnej evanjelizácie 
sme sa opýtali br. Jozefa Kováča.

Cieľom letnej evanjelizačnej akcie Dobrá 
správa naprieč Slovenskom bolo osloviť deti 
na miestach, kde upadá záujem o návštevu 
besiedok v konkrétnych zboroch a osloviť deti, 
ktoré o Bohu ešte nepočuli. 

Kluby na otvorenom priestranstve sa konali  
v dňoch 15. 8. – 17. 8. 2017. Vytvorili sme 
štyri tímy: tím pod vedením Jozefa Kováča 
– Sučany, Krpeľany, tím pod vedením Vlada 
Terema – sídlisko Záturčie, tím pod vedením 
Michala Beňa – Príbovce a Turčianske Teplice, 
tím pod vedením Ľuboša Marhofera – Blatnica 
a Necpaly.

Spolu sa zapojilo do služby 20 dobrovoľní-
kov a oslovili sme približne 146 detí.

Prvý deň bol na dvoch miestach „smutnej-
ší“. Vladov tím oslovil dve deti a Lubošov tím v 
Necpaloch sa nestretol so žiadnym dieťaťom. 
Na druhý deň sa situácia vylepšila a deti pri-
chádzali.

Veríme, že Božie slovo sa dotklo sŕdc detí a 
bude v nich pôsobiť i naďalej.

Luboš Marhofer



5

Detská misia                                                                    Informačný list 3/2017

Vzácni bratia a sestry v Kristu,

milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a 
od Ježiša Krista, buď s vami v pravde a láske!

Takto a podobne začínajú takmer všet-
ky listy písané prvým kresťanom. Mnohé z 
týchto listov s podobnými pozdravmi napísal 
apoštol Pavol a o ňom bol aj náš tábor s deť-
mi, ktorý mal názov Víťazný beh. Sme vďační 
Pánovi, že sme mohli vidieť, ako On koná na 
detskom tábore v Tatranskej Lomnici. I keď 
kvôli šíriacej sa chorobe museli nakoniec 4 
deti odísť domov, tak 6 detí: Katka, Kvetka, 
Maroško, Paulínka, Lydka a Frederika urobilo 
rozhodnutie pre Pána a vydali sa na cestu s 
Ním. Ďakujme Pánovi za to a tešme sa spo-
lu s Ním. To mi pripomenulo verše, ktorými 
sa končí príbeh o stratenej ovci: „... potom, 
príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a 
povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si na-
šiel stratenú ovcu. Hovorím vám: taká bude 
radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý 
činí pokánie...“ Lukáš 15, 6 – 7

Zároveň vám chceme vyjadriť vďaku za 
vaše modlitby. Aj na tábore s dorastencami 
sme vnímali Božiu ochranu a Jeho sprevádza-
nie. Jeden z dorastencov na otázku – čo mu 
dal tento tábor, napísal: „Povzbudenie vo vie-
re, prebudenie vzťahu s Ježišom. Alleluja!“

 Vďaka za to Pánovi.
Aďka Sabolová

5, 4, 3, 2, 1 
– štart. Tábor 
„Let do vesmí-
ru“ bol odštar-
tovaný. Posádka 
pozostávala zo 
45 cestovateľov 
(detí) a 10-tich 
vedúcich.    

Na okružnom 
lete vesmírom 
sme postupne 
každý deň obja-
vovali tajomstvá 

vesmíru, za ktorými stál samotný Kráľ vesmíru. 

V jeden deň sme sa vybrali po stopách 
meteoritu Košice, ktorý dopadol pred pár 
rokmi v neďalekých lesoch Vyšného Klatova. 
Po tábore nám napísala jedna mamka: „Bol to 
požehnaný čas pre Miška a jeho kamaráta Dá-
vidka, na ktorom sa mohli zblížiť. Najúžasnej-
šie bolo počuť svedectvo Dávidkovej mamky, 
že Dávidkovi sa tam páčilo a hneď v prvý večer 
pred spaním sa mamky spýtal, prečo sa už tak 
dávno spolu nemodlili, a že on sa chce pomod-
liť. Keď mi to rozprávala, cítíla som neskutoč-
nú radosť. Preto Vám píšem, aby ste nestrácali 
nádej a tešili sa aj z takýchto darov. Dávidko 
každý deň mamke vyrozprával, čo nové sa na-
učil o Pánu Bohu. Miško toho veľa nenaroz-
prával, ale jeho spokojnosť a radosť z vyrobe-
ných vecí, z vypočutých príbehov a spievanie 
hymny, bolo tiež svedectvom, že mal radosť 
z prežitých chvíľ s naším Bohom. Prajem veľa 
múdrosti a trpezlivosti v tejto službe a veľa 
nových prírastkov v Božej rodine.“ 

Sme vďační Pánovi za požehnanie a 
Jeho starostlivosť. On sa postaral, aby sme 
aj na tento tábor mohli získať grant od mesta 
Košice, vďaka ktorému sme mohli zobrať na 
tábor 5 detí aj z neďalekého Detského domo-
va. Deti sa veľmi tešili a my sa tešíme z toho, 
že mohli počuť Božie slovo, ktoré si odniesli 
zo sebou.

Aďka Sabolová

TÁBORY NA VÝCHODE
Denný tábor v Košiciach Tábory detí a dorastu v Lomnici
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CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ

Keď Pán Ježiš učil svojich učeníkov ako 
sa modliť, dal im „Modlitbu Pánovu“ za 
vzor toho, čo by mali naše modlitby obsa-
hovať. Pán učeníkov naučil, že svoje prosby o 
veci každodenného života môžu Bohu rovna-
ko predkladať, ako veci týkajúce sa večnosti a 
budovania Božieho kráľovstva. A Pán učeníkov 
nielen naučil, ako sa za tieto veci modliť, ale 
mnohorakým spôsom im aj ukázal, že On naše 
potreby pozná a modlitby za praktické veci po-
trebné k nášmu životu vypočúva. 

Nádherné je to, že aj dnes po takmer 
2000 rokoch smieme každý deň zažívať, 
že Pán sa stará o naše každodenné potre-
by. Mohli sme si to v Detskej misii uvedomo-
vať v našich rodinách i pri našej službe. Jednou 
z oblastí, kde tiež dlhodobo vnímame Pánovu 
pomoc a starostlivosť, je táborové stredisko v 
Častej. Počas leta sa Pán postaral o to, aby 
sme mali v stredisku kuchárov a pomocníkov 
v kuchyni na každý jeden turnus. Okrem náš-
ho kuchára Šimona Baroka bol do tejto služby 
zapojený aj brat Marek Adamuščin, ktorý tu 
kedysi pracoval. Bol pre stredisko a pre prá-
cu v kuchyni veľkým posilnením, pomocou a 
požehnaním. Chceme vyjadriť Šimonovi, Ma-
rekovi i všetkým pomocníkom veľkú vďaku 
za ich prácu v Častej, vďaka ktorej sme smeli 
zažívať Božiu starostlivosť o naše každodenné 
potreby. Taktiež sme vďační sestre Elenke Me-
govej a jej pomocníkom, že stredisko udržia-
vali počas leta v čistote a poriadku. 

Samotné stredisko v Častej je pre nás 
veľkým dôkazom Božej každodennej sta-
rostlivosti. Práce na rekonštrukcii budovy C 
mohli pokračovať vďaka tomu, že Pán nám 
skrze verné Božie deti posielal financie na po-
trebný materiál a práce. Každodenne ochraňo-
val správcu strediska Igora Pankucha a jeho 
pomocníkov pri práci. Z Božej milosti sa cez 
leto mohla dokončiť predná strana nosného 
múru, urobiť vnútrorné rozvody elektriny a 
kúrenia. V najbližšom období nás čakajú vodo-
vodné rozvody, postavenie priečok na poscho-
dí na oddelenie jednotlivých izieb, osadenie 
okien do nového vonkajšieho múru na prízemí 
a urobenie fasády, aby budova C bola zvonku 
dokončená a dobre izolovaná na zimu. 

Po 15 rokoch bolo potrebné vymeniť 
kotol, ktorý sa ocitol na hranici svojej ži-
votnosti a výkonovo by už na rozšírenú 
kapacitu budovy C nestačil. Oslovili sme fir-
mu Protherm, či by neboli ochotní dodať nám 
kondenzačný kotol za zvýhodnenú cenu. Od-
povedali nám veľmi pozitívne. Napísali nám, 
že radi podporia prácu s deťmi a mladou gene-
ráciou, ktorá sa v Častej koná, pretože v tejto 
práci vidia dôležitú investíciu do budúcnosti. 
Sme im veľmi vďační za to, že nám dodali ko-
tol so 40-percentnou zľavou. A keďže v Čas-
tej často svieti slnko a budova C je polovicou 
strechy na slnko ideálne natočená, dodali nám 
so 40-percentnou zľavou i solárny kolektor a 
všetky potrebné komponenty, aby vykurova-
nie mohlo byť ešte efektívnejšie a lacnejšie. 
Musíme naozaj vyznať, že Pán sa stará o kaž-
dodenné potreby. Ba ešte viac! Vo svojej láske 
a štedrosti i pridáva! 

Milí bratia, milé sestry, chceme sa kaž-
dému z vás veľmi pekne poďakovať za 
to, že sa za prácu Detskej misie modlíte a 
našu službu podporujete i vašimi finanč-
nými darmi. I vďaka vám smieme slúžiť de-
ťom v našej krajine. Vďaka vám je možná i 
rekonštrukcia strediska v Častej. Túžime, aby 
toto stredisko naďalej mohlo slúžiť všetkým, 
ktorí tam prídu, aby mohli Pána Ježiša spo-
znať, viac a viac si Ho zamilovať. Túžime, aby 
stredisko v Častej mohlo slúžiť i VÁM. 

M. Fraňo

„Chlieb náš každodenný daj nám každý deň.“ Lukáš 11, 3
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Ako pracovníci s deťmi im chceme po-
môcť žiť Boží život. V dobe, v ktorej sa 
všeobecne prijímaná kultúra čoraz viac vzďa-
ľuje od princípov obsiahnutých v Božom slove, 
je udržanie sa na Božej ceste čoraz väčšou vý-
zvou. Kľúčovú úlohu v tom zohrávajú besiedky 
a pravidelné kluby, v ktorých je deťom zvesto-
vaná Dobrá správa. 

A práve pre učiteľov besiedok a det-
ských evanjelizačných klubov bola urče-
ná Konferencia Detskej služby, ktorá sa 
konala od 15. do 17. septembra v Banskej 
Bystrici. Zhruba 200 účastníkov z celého  Slo-
venska tu spoločne premýšľalo, modlilo sa za 
to ako osloviť evanjeliom mladú generáciu na 
miestach, kde žijeme. Z bohatej ponuky se-
minárov si každý mohol vybrať to, čo najlep-
šie zodpovedalo charakteru a potrebám jeho 
práce – od praktických seminárov o tom, ako 
robiť besiedku, predškolskú besiedku či viesť 
detské chvály po semináre zaoberajúce sa 
problematikami ako sú nebezpečenstvá inter-
netu a sociálnych sietí, teória genderovej rov-
nosti či priblíženie sa postmoderným deťom. 

DETI NA SLOVENSKU POTREBUJÚ EVANJELIUM

Zvukové nahrávky z týchto seminárov si 
môžete vypočuť na stránke: www.kds2017.
org/seminare.

Konferenciu zorganizovalo spoločne 5 
organizácii – Katedra teológie a katecheti-
ky v Banskej Bystrici, Viva Network, Scriptu-
re Union, Christiana a Detská misia. Napriek 
tomu, že naše organizácie majú rôzne dôrazy, 
pracujú v nich rôzni ľudia z rôznych cirkví, bolo 
na konferencii cítiť nádhernú jednotu Božieho 
ľudu. A čo je dôležité, napriek rôznosti bolo 
poznať, že všetci máme jeden spoločný cieľ: 
Priniesť deťom evanjelium.  

Milý brat, milá sestra, je to cieľ, ktoré-
ho dosahovanie vyžaduje veľa modlitieb. 
Prosím, modlime sa spoločne za to, aby Pán 
privádzal mladú generáciu k sebe. Prosím, pri-
dajte sa v modlitbách k modlitebnému zápasu 
za mladú generáciu, ktorý prebieha každú ne-
deľu o 21:00 hodine. V modlitebných náme-
toch vás bude viesť modlitebný list, ktorý je 
prílohou tohto Informačného listu.  

M. Fraňo
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„Vaše vyučovanie je také kristocentrické... 
To deti potrebujú počuť.“ Tieto slová nám po-
vedala rádová sestrička po skončení jedného 
predvianočného programu na 
základnej škole v Bratislave.

Aj tento rok chceme de-
ťom pred Vianocami pri-
niesť Pána Ježiša – no nie-
len ako malé nemluvniatko v 
jasliach, ale ako Pána a Kráľa, 
ktorý môže zmeniť aj ich ži-
voty. V Detskej misii koncom 
septembra a začiatkom ok-
tóbra rozosielame na ZŠ po-
nukový list, kde dávame ria-
diteľom škôl do pozornosti náš 
program zameraný na pravý 
zmysel vianočných sviatkov. 
Sme šokovaní, že stále viac 
detí (ale i dospelých) nechápe, 
prečo slávime Vianoce. Preto 
je potrebné, pokiaľ je čas, hovoriť ľuďom Dob-
rú správu o narodenom Spasiteľovi.

Počas tohtoročného Adventu chceme 
prísť za deťmi do škôl s programom na-
zvaným Svetlo života. S Vianocami sa spá-

ja mnoho svetiel: hviezda na oblohe, ohne 
pastierov, zlato mudrcov, žiara anjelov. Hoci sú 
tieto svetlá krásne a žiaria do tmy, ani jedno 

z nich nemohlo priniesť hrieš-
nym ľuďom pravé svetlo do ich 
životov. O jedinom zachraňu-
júcom Svetle života budeme 
deťom hovoriť pred Vianocami.

Možno aj v tvojom oko-
lí sú deti – spolužiaci tvojich 
detí, chlapci a dievčatá v su-
sedstve, tvoje netere a sy-
novci. Počuli už Dobrú správu 
o Ježišovi? Skús im ju rozpo-
vedať možno aj tento rok pred 
Vianocami. 

Milý brat, milá sestra, 
ak by si mal túžbu pripra-
viť predvianočnú besiedku        
v tvojom meste alebo sa pri-

pojiť k pracovníkom Detskej misie a ísť s nimi 
poslúžiť na niektorú zo základných škôl, napíš 
nám na adresu detskamisia@detskamisia.sk 
alebo zavolaj niektorému z našich pracovníkov 
v oblastiach. Telefónne čísla a e-mailové adre-
sy nájdeš na zadnej strane obálky. 

SVETLO ŽIVOTA 
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RADOSŤ Z DÁVANIA
V máji som sa stretol s gruzínskym ria-

diteľom Detskej misie Alexejom Belen-
kom. Bolo to práve v čase, keď sme premýš-
ľali nad tým, pre ktorú národnú misiu budeme 
tento rok na táboroch robiť misijnú zbierku. 
Keď som počul o potrebe v Gruzínsku, vnímal 
som, že brata Alexeja mi Pán poslal do cesty, 
aby mi dal odpoveď na túto otázku. V Gruzín-
sku im tento rok vypadol jeden veľký sponzor 
letných táborov a od jari zápasia s nedostat-
kom financií i na pracovníkov.

 
Pripravili sme 

grafické mate-
riály ku zbierke 
na Gruzínsko a 
na letných tábo-
roch sme deťom a 
dorastencom túto 
zbierku predsta-
vili. Zbierka na 
letnom tábore má 
dva ciele. Prvým 
je vyzbierať fi-
nancie, aby sme 
partnerskej mi-
sijnej organizá-
cii naším darom 
pomohli. Druhým 
cieľom je učiť deti 
dávaniu, pretože dávanie je dôležitou súčasťou 
života kresťana. V Novej zmluve sa píše, že v 
jeruzalemskom zbore mali kresťania všetko 
spoločné a navzájom si pomáhali. Tam dosiahlo 
dávanie, zdieľnosť a štedrosť svoj vrchol. Dob-
rý Boží princíp dávania je ale obsiahnutých v 
Starej zmluve, kde je napísané, že veriaci má 
dávať desiatok. Inými slovami desatina jeho 
príjmu patrí Pánu Bohu. Boh zasľubuje, že roz-
množí svoje požehnanie tým, ktorí dávajú a 
hovorí, že im to, čo dajú, nebude chýbať. Božie 
slovo nám v 2. liste Korintským 9, 7 hovorí o 
tom, že ochotného darcu miluje Boh. V inom 
preklade je napísané radostného darcu. 

Je pre nás dávanie radosťou? Pre deti, 
dorastencov a vedúcich v tohtoročných let-
ných táboroch bolo. Spolu sme vyzbierali 1400 
Eur, ktoré chceme poslať našim spolupracov-
níkom v Gruzínsku, aby mohli naďalej slúžiť 
Pánovi medzi deťmi vo svojej krajine. 

Milí bratia, milé sestry, 
chceme sa poďakovať i každému jed-

nému z vás, kto myslíte na potreby Detskej 
misie a podporujete nás vašimi darmi. Aj vďa-
ka vám a vašej ochote môže mať Detská mi-
sia na Slovensku 17 pracovníkov, ktorí môžu               
v piatich oblastiach (Bratislava, Košice, Martin, 
Zvolen a Nitra) prinášať deťom evanjelium. 

Nie je za nami veľký sponzor, ani bo-
haté ústredie niekde v USA, ktoré by nám 
posielalo peniaze. Sú to dary mnohých z vás, 

ktoré nám umož-
ňujú, aby sme 
mohli pokračovať 
v službe nesenia 
evanjelia deťom. 
Ďakujeme vám 
za to, že ste cez 
vaše dary a mod-
litby súčasťou tej-
to služby. Veľmi si 
to vážime!

Platí dobrá 
zásada, že kto 
dáva na misiu, 
má právo ve-
dieť, čo daná 
misia robí. Či sa 

koná dielo evanjelizácie a vyučovania, na ktoré 
boli jeho dary určené. Každý z nás pracovníkov 
Detskej misie píše 4-krát ročne modlitebný list. 
Ak by ste chceli byť informovaní viac o práci 
konkrétneho pracovníka DM, kontaktujte ho, 
rád vám bude posielať svoj modlitebný list.

Tiež veľmi radi prídeme do vášho zbo-
ru, či na vašu biblickú skupinku a môžeme 
vám osobne porozprávať o práci, ktorú robíme 
a o diele, ktoré koná medzi deťmi a dorasten-
cami Pán a zároveň cez fotografie, či prezen-
táciu vás vezmeme priamo na miesta, kde sa 
práca s deťmi robí. 

Budeme radi, keď nás budete kontakto-
vať – či už konkrétneho pracovníka, ktorého 
by ste chceli pozvať, alebo úrad Detskej misie 
v Bratislave. Hovoriť o Pánovom diele je pre 
nás radosťou a naozaj radi medzi vás prídeme. 

M. Fraňo
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Milí priatelia, sme radi, že Vám môžeme po-
núknuť pokračovanie knižky pre deti s názvom 
Každý deň s Bohom. Je to obľúbená pomôc-
ka na pravidelné čítanie Božieho slova pre deti 
vo veku 6 – 8 rokov. Táto časť je zameraná na 
život a vyučovanie Pána Ježiša.

Cena: 2 €

PONUKA LITERATÚRY
Každý deň s Bohom 2 Boh sa stará, keď sú deti smutné

Ponúkame vám 2. vydanie materiálu 
zameraného na deti, ktoré sa musia popaso-
vať s negatívnymi javmi súčasnosti, ako sú 
odmietanie zo strany rovesníkov alebo rodiny, 
rasová neznášanlivosť, zneužívanie a podob-
ne. Cez príbehy biblických postáv Jefteho, Rút, 
Samuela, Petra a Matúša deti spoznajú, že sú 
pre Boha dôležité a On im dáva riešenia aj v 
ťažkých životných situáciách.

Na CD nájdete okrem doplnených lekcií, 
balíček pomôcok (farebné verše, pracovné 
listy, ústredné pravdy, nápady na kvízy atď.), 
obrázky vo formáte Power Point a PDF.

Cena: 8 €

Ponúkané materiály a ďalšie tituly z produkcie Detskej misie nájdete v našom internetovom obchode: 
http://www.detskamisia.sk/eshop.html.

Každý deň 

BOHOMs

2

Táto kniha patrí:

Ďalšie pomôcky na stíšenia

Kniha zázrakov 1 – 6   1 € za kus
Každý deň s Bohom 1   2 € za kus
Stíšenie 
(manuál pre učiteľa)   4,50 € za flashcard
            0,35 € za text

Legionárska 4, 811 07 Brati
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Na spomínaný materiál nadväzuje ko-
rešpondenčný kurz Boh sa o teba stará, 
ktorý si môžete objednať na našej adrese: 
http://www.detskamisia.sk/biblicke-ko-
respondencne-kurzy.html alebo na adrese 
Úradu DM v Bratislave (zadná obálka Infor-
mačného listu). Kurzom spestríte vyučova-
nie na klube alebo na besiedke. Deti nájdu 
spomínané lekcie biblického kurzu už aj na 
webe: https://bkk.hladajanajdi.sk.
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PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Dorastová víkendovka

10. – 12. 11. 2017
Veľký Slavkov

Garant: Aďka Sabolová

•

Víkendovka mladšieho dorastu

1. – 3. 12. 2017
Stredisko Prameň

Garant: Vlado Terem

•

Predvianočné akcie 
na základných školách

11. – 21. 12. 2017

Oblastná konferencia 
v Novom Meste nad Váhom

10. 2. 2018
Garanti: Ľubica a Jozef Kováčovci

(Pre bližie informácie sledujte našu 
stránku.)

11.11.2017
Legionárska 4, Bratislava

od 12 rokov

Na kurze sa dozviete ako si pripraviť 
vhodné pomôcky, prečo učiť deti Božie slo-
vo, ako viesť opakovací kvíz a mnoho ďal-
ších vecí. Viac informácií a možnosť prihlá-
siť sa nájdete na našej stránke.

Na jar 2018 sú v pláne:

marec / apríl 2018
Bratislava

Kurz je zameraný na duchovný rast detí. 
Tento kurz vás povzbudí v starostlivosti       
o deti, ktoré uverili v Pána Ježiša ako svoj-
ho Spasiteľa.

január / február 2018
Stredisko Prameň – Častá

Kurz pre pracovníkov s dorastom podáva 
základy práce a biblického vyučovania do-
rastencov. Na kurze sa dozviete ako pristu-
povať k mladým od 11 do 14 rokov, získate 
motiváciu a prehľad ako si pripraviť tému 
pre túto skupinu.

(Pre konkrétny termín kurzu a viac infor-
mácií sledujte našu stránku.)

Kurz mladých misijných 
pomocníkov „A“

Kurz Efektívne vyučovanie detí 
stupeň 2

Kurz pre pracovníkov 
s dorastom
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MODLITE SA ZA KLUBY DOBREJ ZVESTI 
Košice (A. Sabolová a D. Plevová)

• MAMI klub
každý utorok (9:30 – 11:30 hod.) v priesto-

roch zborového centra ECAV (Mlynská ul. 23)
prosba: aby boli rodičia malých detí povzbu-

dení žiť autenticky pred svojimi deťmi – modliť 
sa s nimi a pred nimi a viesť ich k Pánovi Ježi-
šovi už odmalička.

• KDZ SZŠ Dneperská
každý piatok o 14:00 hod
prosba: o múdrosť ako viesť chlapcov na 

kluboch, aby nemali priestor na vyrušovanie.

• KDZ Sociálna bytovka
každý tretí štvrtok v mesiaci o 16:30 hod.
prosba: o múdrosť v tom, koho z detí pozý-

vať na tieto kluby a ako ohraničiť vek detí, ke-
ďže tu nie je následná práca so staršími. Starší 
aj chcú prichádzať, ale zároveň vyrušujú. 

• KDZ LVÚ Barca
každý utorok o 17:30 hod.
prosba: za otvorené dvere pre tieto kluby 

a za Boží zásah do sŕdc detí a cez ne do ich 
rodín.

• KMD SZŠ Dneperská
každý týždeň, ešte riešime deň a čas stre-

távania.
prosba: aby sme s dorastencami našli vhod-

ný termín vzhľadom k rozvrhom a krúžkam 
každého jedného z nich.

• Kluby v Detskom domove Nižná Kamenica
každý druhý piatok o 18:00 hod.
prosba: za časové zosúladenie tímu, aby tie-

to kluby mohli fungovať na pravidelnej báze.

• KDZ ZŠ Tajovského Poprad
každý pondelok 14:30 hod.
prosba: za pracovníkov a organizáciu klu-

bov na druhý polrok šk. roka, nakoľko vedúca 
klubu čaká bábätko a dobrovoľníkov čakajú 
maturitné skúšky.

• KDZ ZŠ Jarná Poprad
každý piatok o 14:00 hod.
prosba: za deti, aby prijali Pána Ježiša do svo-

jich životov a za pracovníkov, ktorých je málo.

Martin (Ľ. Marhofer)
• KDZ v Belej Dulice

Vedie ho Aďka Kralovanská a stretnutia pre-
biehajú v telocvični ZŠ.

prosby za deti, ktoré už do tejto školy ne-
chodia, lebo školu chceli zavrieť pre nedosta-
tok detí v okolí. Prechádzajú do ZŠ v inej de-
dine.

Sme vďaka Bohu pripravení slúžiť deťom aj 
tento školský rok. Kluby na tomto mieste pre-
biehajú už deviaty rok.

• KDZ v ZŠ A. Stodolu – v ŠKD v „Smajlíko-
ve“ pre tento školský rok môžem prichádzať 
ako „hosť“. Po dvanástich rokoch klubov na 
tejto škole je to nová výzva.

vďaka za Božie sprevádzanie počas týchto 
rokov.

prosba o múdrosť pre nové obdobie.

Zvolen (V. Terem)
• KDZ Zvolen – streda
• KDZ Vlkanová – utorok
• KDZ B. Bystrica Radvaň – piatok
• Dorastový klub Zvolen – piatok

Všetky KDZ budú prebiehať v základných 
školách v poobedňajších hodinách. Do KDZ 
Zvolen a Vlkanová hľadáme spolupracovníkov, 
pomocníkov. Vítaný ja aj hudobník, aby sme 
deti mohli vyučovať aj cez spev.

Bratislava (Ľ. a J. Kováčovci)
• ZŠ Tbiliská v Rači: KDZ mesačný v piatok o 
14:00 hod. Vypočutá modlitba – klub môžeme 
začínať už o 14:00 hod.

• MŠ Tupolevova: každú stredu o 8,15. M: 
za Božie oslovenie 3 – 6-ročných predškolákov 
novou sériou lekcií.

• Audiencia u Kráľa: mesačný klub v sobotu 
o 14:00 hod., zvlášť pre deti oslovené počas 
letnej misie (tábory, kluby).

• ZŠ Riazanská: modlitby za vytvorenie no-
vého tímu pracovníkov.

• L-kluby na evanjelickej ZŠ na Palisádach
• Klip-klap klub – ZŠ Devínska Nová Ves

V prípade záujmu o spoluprácu s konkrétnym klubom kontaktujte miestneho pracovníka. Radi 
vám pomôžeme, ak sa rozhodnete rozbehnúť klub aj vo vašom meste, dedine, v susedstve.


