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ZŠ A. Stodolu pondelok

ZŠ A. Stodolu utorok

ZŠ Belá - Dulice štvrtok

rómska komunita Bambusky streda

Pravidelné Kluby Dobrej zvesti v oblasti

Ciele práce v tejto oblasti

členovia výboru
Alenka Hulejová, Igor Mišina, Ján Jančo, roman Valanec

• organizovať stretnutia detí formou pártyklubov
• pomoc cirkevným zborom v práci s deťmi (besiedky, denné tábory, zborové dni, seniorátne 

stretnutia)
• podporovať zakladanie klubov Dobrej zvesti a viesť ich učiteľov
• organizovať modlitebné stretnutia za zvestovanie evanjelia medzi deťmi

Miestny pracovník 
Ľuboš Marhofer
V Detskej misii od 1993
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ÚVODNÍK

Pred nedávnom sa ma učiteľ angličtiny opýtal, prečo verím v Boha. Nakoľko som 
sa potrebovala vyjadriť čo najjednoduchšie, povedala som niečo také, že Ho vidím v tom, 
čo stvoril. Po kurze som sa nad touto otázkou hlbšie zamýšľala a snažila som sa sformulovať 
zmysluplnú odpoveď.

Prečo teda verím v Boha? Možno sa nám niekedy ťažko hľadajú slová, lebo viera nie je 
vecou logiky a racionálneho uvažovania. Viera je dar, je to niečo, čo nedokážeme vložiť do 
vzorca alebo definície. A predsa - náš Boh je osobný a konkrétny – môžeme Ho zažívať v kaž-
dodennom živote. 

Verím v Boha, lebo vidím dokonalosť Jeho stvorenia všade okolo nás. Keď sa pozerám 
na farebné motýlie krídla alebo majestátne končiare hôr, musím za tým vidieť múdreho a lás-
kavého Tvorcu, milujúceho krásu.

Verím V Boha, lebo sa mi zjavuje cez svoje Slovo. Náš Boh nie je anonymný, dáva sa 
nám poznať, hovorí nám, čo Ho teší a z čoho je smutný. Je naším láskavým Otcom, ktorý s 
otvorenou náručou čaká na svoje deti.

Verím v Boha, lebo zostúpil na zem a stal sa človekom. Pán Ježiš prišiel medzi nás, aby 
nám zjavil Otca. Boh je úžasný v tom, že nechce zostať nepoznaný – v Pánovi Ježišovi sa nám 
dal spoznať osobne a konkrétne.

Verím v Boha, lebo Ho zažívam v postojoch, slovách i skutkoch ľudí okolo mňa. Dokazuje 
sa ako Otec, lekár, radca, učiteľ, ale i sudca.

Verím v Boha, lebo som zažila Jeho dotyk vo svojom živote. Nie ja som si vyvolila Jeho, 
ale On si vyvolil mňa. Je to nepochopiteľná milosť a privilégium byť Božím dieťaťom.

Je mojou túžbou i túžbou celého kolektívu Detskej misie, aby aj toto leto deti a 
mladí ľudia zažili Božiu blízkosť – aby si uvedomili, že Pán Boh sa osobne dotýka každého 
jedného z nich a vyžaduje od každého konkrétne rozhodnutie. Náš Boh nie je vzdialený v ne-
konečne vesmíru, je tu a čaká na odpoveď jednotlivca. Buďme Jeho vernými svedkami, nech aj 
cez nás ľudia vidia a spoznávajú, že náš Boh je konkrétny a osobný.

M. Kešjarová
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 Boh, v ktorého veríme, je naozaj vý-
nimočný Boh. Učí nás o ňom Biblia. Sú v 
nej opísané Božie vlastnosti. Jeho jednanie s 
ľuďmi môžeme vidieť cez biblické príbehy. Je 
len obrovskou škodou, že mnohí ľudia si názor 
na Boha utvorili bez toho, aby sa Ho snažili 
spoznať cez Bibliu. Potom im z toho vychádza 
nebiblický, neosobný, veľakrát neláskavý Boh, 
ktorého nakoniec prirodzene vytlačia na okraj 
svojho záujmu. 

Keď som mal 15 rokov, 
mama ma povzbudila, aby 
som začal chodiť v našom 
zbore na stretnutia mlá-
deže. Viem, že sa za mňa 
pravidelne modlila a i te-
raz sa za mňa a ostat-
ných členov našej rodi-
ny pravidelne modlí. Po 
prvýkrát sa mi nechcelo 
ísť na mládež. Ale hneď 
na prvom stretnutí ma za-
ujali dve veci, ktoré spôsobi-
li, že som tam odvtedy chodil rád. 
Prvou bola láska a prijatie, ktorú mali 
títo ľudia medzi sebou. Aj mňa prijali 
tak, akoby ma už dávno poznali. Druhou 
bolo veľmi osobné vnímanie Boha. Keď 
sa modlili, bolo to, akoby hovorili k osobe, 
ktorá stojí meter pred nimi. A keď vydávali 
svedectvá o tom, ako Boh na modlitby odpo-
vedá a ako ich vedie v konkrétnych situáciách 
ich života, bolo za tým vidieť veľmi konkrétne-
ho a osobného Boha, ktorý sa zaujíma o jed-
notlivcov. Predtým som Ho tak nevnímal. 

Nádherným obrazom nebeského Otca, 
ktorý sa o ľudí zaujíma a trpezlivo s nimi 
jedná, je postava otca z podobenstva o 
márnotratnom synovi. Tento príbeh mnohí 
poznajú ako príbeh o stratenom či márnotrat-
nom synovi a takýto je aj nadpis nad daným 
biblickým odsekom  v rôznych prekladoch Bib-
lie. Uvedený príbeh by sa však dal nazvať i 

príbehom o výnimočnom otcovi. Miluje syna, 
všetko svoje vlastníctvo zdieľa so synom. Keď 
sa syn rozhodne odísť, otca to bolí, ale rešpek-
tuje to. Neprestáva však deň čo deň na syna 
myslieť a očakávať jeho návrat. Synov návrat 
je pre otca dôvodom na obrovskú oslavu.   
Božie slovo nám v Lukášovi 15, 7 hovorí, že 
taká obrovská radosť býva v nebi nad jedným 
hriešnikom, ktorý činí pokánie.     

Pánova cirkev a jednotliví kresťania 
majú za úlohu predstaviť tomuto svetu 
B oh a . Je smutné, ak ľudia sledujúc cirkev 

a jednanie jej členov, získajú zlý 
obraz o samotnom Bohu. Apoš-

tol Peter to jasne vyjadril, keď 
povedal, že neveriaci ľudia sa 
budú rúhať menu Pánovmu 
nie kvôli tomu, čo zlého po-
vedia o cirkvi neveriaci, ale 

kvôli tomu, ako zle reprezen-
tujú Boha niektorí z tých, ktorí 

si hovoria veriaci. Ak veriaci niečo 
iné rozprávajú a niečo iné robia, 
platí potom to, čo napísal apoš-
tol Pavol v liste Rímskym 2, 24: 
„Pre vás sa rúhajú menu Božie-
mu medzi pohanmi.“ 

Pred nejakým časom som 
vychádzal z bratislavskej trž-

nice a na idúc cez parkovisko 
som počul časť pomerne hlasného 

rozhovoru dvoch taxikárov. Jeden z nich, 
stojac vedľa auta, mohutne gestikuloval a 
druhému, ktorý sedel v aute, hovoril o tom, 
akí sú veriaci ľudia pokrytci a že Boh je len 
výmysel. Na zosilnenie povedaného používal 
mnohé nevyberané slová. Cítil som, že by bolo 
potrebné sa postaviť na obranu Pána Boha a 
niečo im povedať. Nenabral som na to hneď 
odvahu, ale vedel som, že o pár minút pôjdem 
okolo, a tak som sa modlil, aby mi Boh dal 
silu a mohol som tam oných dvoch taxikárov 
ešte nájsť. Keď som o chvíľu opäť išiel okolo 

VEĽMI KONKRÉTNY A VEĽMI OSOBNÝ BOH
Klub sa blížil ku koncu. Deti pozorne počúvali lekciu o Dokonalom Otcovi. Mnohé 

z nich sa dozvedali veci, ktoré boli v radikálnom rozpore s tým, čo poznali z vlastnej 
skúsenosti. Viaceré boli z neúplných rodín, kde otec chýba, iné z rodín, kde otec síce 
je, ale nie je tým otcom, po ktorom deti úprimne túžia – starostlivý, milujúci, ochra-
ňujúci. Po skončení klubu prišla za mnou na pastoračný rozhovor 10-ročná Veronika 
a povedala, že aj ona by chcela mať v Bohu dobrého Otca, ktorý ju bude mať rád, 
bude ju ochraňovať a nikdy ju neopustí.
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nich, spýtal som sa, či sa môžem pridať do 
ich rozhovoru, lebo som započul o čom sa tak 
nahlas rozprávali a že by som chcel reagovať. 
Boli prekvapení, ale dovolili mi. Povedal som 
im, že im rozumiem v tom, ako sa pozerajú 
na Boha, lebo i mne sa kedysi zdal vzdialený 
a neosobný. Potom som im hovoril svedectvo 
z môjho života, ako som mohol spoznať, že 
Boh je osobným Bohom a záleží Mu na mne. 
Hovoril som im o Božej milosti i o oslobodení z 
hriechov. Na moje prekvapenie pozorne počú-
vali. Keď som dohovoril,  ten, čo sedel v aute, 
povedal tomu stojacemu. „Vidíš, však som Ti 
vravel, že treba čítať Bibliu.“    

Pán Ježiš nás vyzýva v Mt 5, 16, aby 
sme žili spôsobom, ktorý umožní ostat-
ným okolo nás poznať, že Boh je reálny, 
živý a veľmi osobný Boh. Pán chce, aby ľu-
dia videli, že Boh, ktorého našimi životmi re-
prezentujeme a dosvedčujeme, je pravdivým 
Bohom, zjaveným v Biblii. Vo svojom okolí sa 
priznávame k svojej viere. Otázka ale znie: 
Aký obraz o Bohu svojím životom a svedec-
tvom vytvárame? Zaujímame sa o ľudí? Náj-
deme si na nich čas? Môžu si povedať, že Boh 
je Bohom osobným, ktorý sa zaujíma o jed-
notlivca? Ukazujeme Boha, ako koná v kon-
krétnych situáciach? Dovolíme ľuďom, aby 
konkrétne poznávali Boha – Jeho charakter a 
Jeho vlastnosti? 

A teraz otázka do radov nás, učiteľov 
Klubov Dobrej zvesti a zborových besie-
dok: Ako Boha predstavujeme deťom? 
Učíme dôkladne Božie vlastnosti? Dokumentu-
jeme to na príbehoch zo života, že je to naozaj 
pravdou? Svedčíme o Jeho jednaní v našich 
životoch? Je náš život evanjeliom, ktoré naše 
deti smú čítať? Je to evanjelium o veľmi kon-
krétnom a osobnom Bohu? 

Niekoľko biblických veršov na zamysle-
nie na záver:   

1. Petra 5, 7: „Na Neho uvaľte všetky svoje 
starosti, lebo On sa stará o vás.“

Žalm 37, 4-5: „Raduj sa v Hospodinu a dá ti, 
po čom ti srdce túži. Uvaľ na Hospodina svoju 
cestu, dúfaj v Neho, a On vykoná.“

Žalm 32, 8: „Vyučím ťa a ukážem ti cestu, 
po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje 
oko bude bdieť nad tebou.“

Chvála Ti, Otče náš nebeský, že si Bo-
hom milujúcim a osobným, Bohom, kto-
rý sa nám dal v živote veľmi konkrétne 
spoznať. 

M. Fraňo

DOBRÁ SPRÁVA 
NAPRIEČ 

SLOVENSKOM
 

Milí priatelia, učitelia v kluboch, 
besiedkach!

Keď vyučujete deti a opýtate sa ich: 
kto je misionár, čo vám deti odpoveda-
jú? Častokrát som počul odpoveď, že je to 
vojak a plní misiu. Občas zaznie aj lepšia 
odpoveď, že je to človek, ktorý ide do Afri-
ky. No najradšej by som počul odpoveď, že 
misionár je každý, kto hovorí iným ľudom 
Božie slovo.

Ako sme písali v minulom čísle, v au-
guste pripravujeme misijné kluby pre 
deti v spolupráci s cirkevnými zbor-
mi na Strednom Slovensku. Stretnutia 
budú na týchto konkrétnych miestach: vo 
Zvolene, B. Bystrici, Dobrej Nive a Žiari n. 
Hronom. Nie vždy misia vyžaduje cestova-
nie na iný kontinent, niekedy stačí niekoľ-
ko km. Nie vždy je to kázanie ľuďom, ktorí 
uctievajú drevené modly, ale deťom, ktoré 
tak radi sedia pri počítači. Častokrát to nie 
je ani priame protivenstvo len nasadenie sa 
pre udržanie disciplíny na stretnutí.

Milý brat, sestra! Pozývame ťa do ta-
kejto misie. Pán Boh nás nepotrebuje ale 
ponúka nám výsadu stáť v Jeho službách. 
Kluby budú prebiehať na voľnom priestran-
stve od 19. do 22. augusta. Sú určené 
pre deti 6 - 11 rokov. S deťmi chceme strá-
viť hodinu a pol, možno viac. To všetko pri 
piesňach, divadielku, lekcii z Božieho slova, 
scénkach, chytľavých súťažiach či rozhovo-
roch. 

Ak sa môžeš pridať a máš viac ako 
16, prihlás sa na našej stránke. Už 13. 
– 14. 6. 2014 je prípravné školenie v Ban-
skej Bystrici, kam ťa pozývame. Ak sa pri-
dať nemôžeš, prosím, prihováraj sa za tieto 
stretnutia. 

Napíšte na terem@detskamisia.sk a 
radi budeme s vami zdieľať aktuálny prie-
beh a modlitebné námety.

V. Terem
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INŠTITÚT A NAŠI ŠTUDENTI

Andrea Kostrová          

spolupracuje s Detskou 
misiou ako vedúca na let-
ných táboroch a ako ná-
rodná koordinátorka mi-
sijnej internetovej stránky 
pre deti www.hladajanaj-
di.sk.      

Modlitebné námety:  
• za úspešné zvládnutie nadchádzajúcich 

školských skúšok (obhajoba diplomovej prá-
ce, štátnice),

• za Božiu múdrosť do života a ďal-
ších rozhodnutí, keďže sa končí jed-
na etapa môjho života a začína druhá.  

Michal Dučay     

spolupracovník Detskej 
misie pri letných táboroch. 
Sám uveril v Klube Dobrej 
zvesti a pred niekoľkými 
rokmi otvoril KDZ v obci 
Šaca, kde žijú jeho starí 
rodičia. 

Modlitebné námety:  
• aby mi Pán Boh prostredníctvom Inštitútu 

dal ďalej múdrosť vo vedení a hovorení evan-
jelia deťom a dorastencom na klube a mládeži 
v Šaci (mestská časť Košíc) a jej okolí, 

• aby dal Pán Boh mne a aj ostatným štu-
dentom nové vízie a spôsoby k tomu, ako 
osloviť viac detí a dorastencov na Slovensku. 

Jaroslava Pankuchová 

dlhoročná spolupracov-
níčka Detskej misie v Čas-
tej a v súčasnosti aj pri pro-
jekte internetovej stránky 
www.hladajanajdi.sk. 

Modlitebné námety: 
• aby tento čas učenia sa z Pánovho Slova 

a skúseností bratov a sestier, ktorí kráčali už v 
službe deťom predo mnou, mohol poslúžiť na 
šírenie Jeho kráľovstva v mieste, kde žijem. 
Túžim, aby mi Pán aj vďaka tejto skúsenos-
ti ukázal, či mám ísť viac do priamej osobnej 
práce s deťmi cez Klub Dobrej zvesti alebo či 
má pre mňa iné oblasti,

• prosím za ochranu Alžbetky, Julky, Klárky 
a Igora a o zvládnutie času „bez mamy“. 

Marek Cifra 

verný spolupracovník pri 
Kluboch Dobrej zvesti na 
košických školách a v do-
rastových táboroch DM.

Modlitebné námety:  
•  za požehnaný čas na Inštitúte s ľuďmi, 

ktorých tam stretneme, za vzťahy s ľuďmi na 
Inštitúte, myslím si, že je to vždy dôležité, 

• za dostatok financií na pokrytie všetkých 
nákladov týkajúcich sa Inštitútu. 

Prvá časť Inštitútu Detskej misie, naplánovaná na toto leto, sa nezadržateľne 
blíži. Ďakujeme vám všetkým, ktorí sa za Inštitút modlíte, lebo pri Inštitúte ide 
vždy o veľa. Je to rozsahom veľká akcia, ktorá si vyžaduje náročnú  prípravu, a zá-
roveň je to čas, v ktorom Pán hovorí hlboko do srdca študentov a dáva im vedenie 
pre ich život a službu. 

Chceme vám dnes predstaviť ľudí, ktorí sa od 6. júla stanú študentami Inštitútu. 
Prinášame vám aj ich konkrétne modlitebné námety týkajúce sa Inštitútu. 
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Diana Spodniaková 

dlhoročná spolupracovníč-
ka Detskej misie pri letných 
táboroch, evanjelizáciách 
a Kluboch Dobrej zvesti. 

Modlitebné námety: 
• aby som vedela získané vedomosti a in-

formácie použiť s radosťou v službe pre nášho 
Pána a Spasiteľa v oblasti, kde ma Pán pre 
mňa pripravené miesto,

• aby obdobie štúdia mohlo ešte viac pre-
hlbovať môj vzťah s Pánom Bohom, aby som 
bola každý jeden deň ochotná a pripravená 
prijímať Boží plán pre môj život a plniť Jeho 
vôľu.

Filip Čurilla 

hudobník a spoluvedúci 
pri letných táboroch pre 
deti a dorast a odvážny 
spolupracovník pri letných 
evanjelizáciách. 

Modlitebné námety: 
• od septembra sa chystám študovať teo-

lógiu a ak Pán dá tak jedného dňa bude zo 
mňa kazateľ, prosím o modlitby za to, aby čas 
strávený na Inštitúte bol požehnaným začiat-
kom do všetkého, čo má prísť a bol prínosom 
a obohatením pre budúcu službu.

INŠTITÚT A NAŠI ŠTUDENTI

Zuzana Lengyelová 

nadšená spolupracov-
níčka pri letných táboroch, 
víkendovkách,  evanjeli-
záciach a Kluboch Dobrej 
zvesti. 

Modlitebné námety:
• aby Pán Boh vzbudil v mojom srdci väč-

šiu túžbu po evanjelizácii detí z necirkevného 
prostredia,

• aby sa vedomosti, zručnosti, poznatky 
získané na Inštitúte presunuli v mojom živote 
zo škatule „Teória“ a premietli sa do škatule 
„Praktická aplikácia“. 

Ak by ste túžili podporiť niekoho zo študen-
tov, môžete váš dar poslať na účet Detskej 
misie: 584 735 843/7500 s uvedením mena 
študenta do správy pre prijímateľa. Veríme, že 
dobré ovocie, ktoré pri týchto bratoch a ses-
trách prinesie Inštitút do ich životov a služby, 
je hodné investovaného času, prostriedkov, 
námahy a modlitieb. Veríme, že cez Inštitút 
prijmú požehnanie, ktoré prinesú do služby 
deťom a dorastencom na Slovensku.        

Ciele Inštitútu:
• Cieľom prvej polovice je vystrojiť absol-

ventov k zvestovaniu evanjelia priamo medzi 
deťmi v našej krajine, prípadne v zahraničí.

• Cieľom druhej polovice je vystrojiť absol-
ventov k službe evanjelia a k vedeniu a po-
vzbudzovaniu ďalších kresťanov v práci medzi 
deťmi a dorastom.

„V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu, bdejte 
pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď 
otvorím ústa zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia...“

Efezským 6, 18 - 19

Milí čitatelia Informačného listu, ďakujeme vám, že vašimi modlitbami vyšlete 
a posilníte študentov inštitútu. 
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POMÁHAME SI NAVZÁJOM

Spomínaný verš hovorí o tom, ako si 
Boží ľud má navzájom pomáhať v ťažkos-
tiach, s ktorými sa potýka. Jedná sa najmä 
o poklesky, kde sa silní majú ujať slabších. Zá-
pasiť za nich, pomôcť im niesť ich bremeno. 
Bremenom, ktoré si navzájom máme pomáhať 
niesť, môže však byť i služba na Božom diele. 
Nie vždy to ide ľahko. Veľakrát povstávajú i 
protivenstvá, prekvapia nás náhle problémy, 
nepochopenia. Nie vždy slúži zdravie spolu-
pracovníkov tak, aby smeli vykonať všetko, čo 
mali v pláne. 

Je tu však Boh – náš dobrotivý Pán za-
ujímajúci sa osobne a veľmi konkrétne o 
naše problémy, o naše zápasy, o naše ne-
dostatky. Misia je záležitosťou Pánovho srdca 
a preto sme Jeho pomoc a starostlivosť mohli 
už viackrát zažiť. Pán vedie Svoje deti, aby 
si pomáhali navzájom. A tak sme už viackrát 
mohli zažiť, ako sme obdržali pomoc od bratov 
a sestier:

Skupina bratov zo Severného Írska (na 
fotografii) nám pravidelne prichádzala na 
brigády do Strediska Prameň v Častej. V 
začiatkoch Detskej misie na Slovensku nám 
finančne pomohli viacerí bratia a sestry zo za-
hraničia, v súčasnosti už prevažná väčšina fi-
nančnej podpory pochádza od bratov a sestier 
z našej krajiny. Vždy bola pre nás veľmi ví-
tanou pomoc z Českej republiky, odkiaľ sme 
mohli čerpať z materiálov, ktoré boli v Če-
chách vydané pre prácu s deťmi. Školeniami 
a skúsenosti nám zasa veľmi pomohli pracov-
níci Detskej misie z Rumunska, kde je práca 
Detskej misie veľmi dobre rozbehnutá. A tak 
sme na mnohoraký spôsob mohli zažiť dobro-
tu Pánovu a súdržnosť Božej rodiny po celom 
svete. Nebolo by však správne si požehnanie 
len nechávať. Aj my smieme dávať iným a deliť 
sa s nimi o Pánovo požehnanie. 

Na našich letných táboroch sme orga-
nizovali misijné zbierky pre prácu medzi 
deťmi v Uzbekistane, Turecku, Madagas-
kare, Egypte, Arménsku a Lotyšsku. Naši 
pracovníci vyučovali na kurzoch o práci s deť-
mi v Srbsku, Českej republike a Moldavsku. 

V uplynulých dvoch mesiacoch sme mali 
príležitosť použiť našim bratom a sestrám  
v Českej republike. Boli sme vyučovať Kurz 
o práci s predškolákmi v Českom Tešíne. Bolo 
na ňom 29 učiteľov predškolákov. V Českej re-
publike zatiaľ nemajú vlastných inštruktorov 
pre vyučovanie na tomto druhu kurzov a tak 
bolo pre nás výsadou im pomôcť. 

Je pre nás radosťou, že môžeme dlho-
dobo podporovať prácu Detskej misie v 
Srbsku a Čiernej Hore. Väčšina tamojších 
pracovníkov Detskej misie sú pôvodom z Voj-
vodiny, slovenskej národnosti a robili si inšti-
túty Detskej misie u nás. Každoročnú misijnú 
zbierku, ktorú robíme na letných táboroch, by 
sme chceli toto leto venovať práci Detskej mi-
sie v Čiernej Hore. Veríme, že i takto sa bu-
deme môcť podieľať na rozvoji evanjelizačnej 
služby v tejto krásnej, hornatej krajine, kde 
však zatiaľ mnohí dospelí a deti majú srdcia 
tvrdé ako skaly, ktoré vidia všade navôkol. 
Tešíme sa z toho, že požehnanie, ktoré sme 
smeli prijať, môžeme dávať ďalej. 

Milí bratia, milé sestry, 
úprimne ďakujeme každému, kto v na-

šom misijnom diele stojíte pri nás. Ďaku-
jeme vám za vaše modlitby – že takto priná-
šate naše bremená pred Pána. Ďakujeme vám 
za vašu finančnú podporu, lebo bez nej by 
sme nemohli a nevládali ďalej. Ďakujeme, že 
s nami spolupracujete, lebo nebolo by možné 
v minulosti poslúžiť toľkým deťom, ak by ste v 
evanjelizácii detí nespolupracovali s nami. 

M. Fraňo

„Jedni druhých bremená znášajte,     
a tak naplníte zákon Kristov.“ 

Galatským 6, 2
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VÝBORY DETSKEJ MISIE

Dôležitou súčasťou našej služby sú vý-
bory Detskej misie. Výborom nazývame 
skupinu 4 – 8 ľudí, verne kráčajúcich s Pánom, 
ktorí majú za úlohu radiť, usmerňovať, inšpi-
rovať pracovníkov Detskej misie pri ich službe. 
Výbory majú zároveň aj kontrolnú funkciu. I 
napriek tomu, že nie sme nováčikovia vo vie-
re, môže sa predsa jednotlivcovi stať, že sa 
v svojom smerovaní odchýli od správneho 
smeru, ale keď sú viacerí ľudia pospolu a sú k 
sebe vo všetkom úprimní, vedia sa navzájom 
usmerniť a napraviť. 

Vo všetkom, čo v Detskej misii robíme, 
chceme byť úprimní pred Pánom a ľuďmi, 
byť vykazateľní a pripravení vydať počet 
vo všetkom. Preto spoločne s členmi výborov 
preberáme naše plány, naše zlyhania, ťažkos-
ti služby, podnety od jednotlivcov i od cirkví, 
spoločne sa zamýšľame nad konkrétnymi úlo-
hami i nad financovaním služby. Pretože sme 
medzidenominačná organizácia, dbáme na to, 
aby členovia našich výborov boli tiež z rôznych 
cirkví. 

Súčasťou každého stretnutia výboru je 
zamyslenie nad Božím slovom a modli-
tebná chvíľa, pretože si uvedomujeme, že 
človek má svoje plány, ale rada Hospodinova 
sa uskutoční. Našou túžbou je nechať pracovať 
Pána, my chceme byť len nástrojmi, ktoré si 
On podľa svojej vôle používa na svojom diele. 
A preto spoločne prichádzame v modlitbách 
pred Neho a prosíme Ho o Jeho vedenie.

  

V súčasnosti máme 5 výborov Detskej 
misie. Každý z nich sa stretáva 4 – 6-krát 
ročne, prípadne ešte mimoriadne podľa potre-
by.  Národný výbor Detskej misie sa stretáva 
v Bratislave a je poradným orgánom riaditeľa 
Detskej misie. Tento výbor má 8 členov a po-
máha pri riadení služby na celonárodnej úrov-
ni. Okrem tohto výboru sú ešte štyri oblastné 
výbory, ktoré pomáhajú oblastným pracovní-
kom Detskej misie viesť prácu v ich oblasti. 
Výbor v Košiciach má 5 členov a pomáha Aďke 
Sabolovej pri práci v oblasti Košíc. Výbor v 
Martine má 5 členov a pomáha Ľubošovi Mar-
hoferovi viesť jeho prácu v oblasti. Výbor vo 
Zvolene sa skladá z piatich členov a pomáha 
Vladovi Teremovi v jeho oblastnej práci. 

Výbor v Dunajskej Strede má 8 členov. 
Je to výbor pre prácu s maďarsky hovoriaci-
mi deťmi. Zatiaľ pre túto oblasť našej služby 
nemáme pracovníka. Spoločne s členmi vý-
boru sa za takéhoto pracovníka modlíme a 
premýšľame, aké aktivity môžeme spoločne 
zorganizovať, aby sme povzbudili a pomohli 
školeniami a materiálmi bratom a sestrám, 
ktorí pracujú s deťmi v tejto oblasti. 

Za prácu výborov Detskej misie sme 
Pánovi veľmi vďační a prijímame z nej 
mnoho povzbudenia a požehnania. Zo 
stretnutí výborov vzišlo mnoho dobrých nápa-
dov a podnetov pre službu. Uvedomujeme si, 
že všetci členovia výborov prinášajú svoj čas a 
námahu pri práci vo výboroch dobrovoľne ako 
obeť Pánovi, a preto si spoluprácu každého z 
nich veľmi vážime a ďakujeme im za to. Nado-
všetko však chválime a velebíme nášho Pána, 
ktorý nám týchto ľudí poslal do cesty, aby nám 
boli oporou v službe, ktorú konáme.  

„Lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov.“ 
Príslovia 24, 6
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Riško a Danka už boli v pyžamách. Mama im čítala 

z Biblie. Čítala o tom, ako kráľ Dávid priniesol veľa 

darov na stavbu Božieho chrámu. Aj ostatní ľudia 

priniesli mnohé dary. Všetci boli šťastní.

„Prečo boli takí šťastní?“ 

spýtala sa Danka, keď mama 

zatvárala knihu.

„Boli šťastní, lebo dávali Pánu Bohu ochotne 

z celého srdca,“ odpovedala mama. „Pán Boh si 

želá, aby sme aj my tak dávali. Tiež chce, aby sme sa 

s radosťou delili so svojimi vecami. V Biblii sa píše, že Pán 

Boh miluje ochotného darcu.“

„René sa nerád delí,“ povzdychol si Riško. „Keď príde k nám, 

dovolím mu hrať sa so všetkými hračkami. Ale keď sme u nich a chcem 

sa hrať s jeho hračkami, hnevá sa na mňa.“

„Ani ty sa so mnou niekedy nechceš rozdeliť, keď dostaneš od ocka 

čokoládu,“ pripomenula Danka Riškovi.

Riško prikývol: „To je pravda. Niekedy je veľmi ťažké byť ochotným 

darcom, však, mami?“

„Áno,“ súhlasila mama, „ale je to najlepší spôsob.“

Korešpondenčný kurz predstavuje …

Veľký príbeh 2

3. lekcia

Najväčšie             jablko

Milí učitelia Klubov Dobrej zvesti a zborových besiedok, určite to poznáte, že           
z času na čas človeku chýba inšpirácia a pýta sa otázky typu: Čo budem vyučovať? 
Ako by som oživil program?

ČO AK PRI VYUČOVANÍ CHÝBA INŠPIRÁCIA?

Určite by sa tu dalo odporúčať veľa dobrých 
vecí. My však máme nateraz pre vás jednu 
radu: Čo keby ste skúsili pre inšpiráciu prebrať 
s deťmi či dorastencami nejaké témy z našich 
korešpondenčných kurzov? 

V detských kurzoch: Prieskumník 1, 
Prieskumník 2, Veľký príbeh 1, Veľký prí-
beh 2, Boh sa o teba stará nájdete témy 
ako napríklad: Ako sme sa tu vzali? Čo je to 
hriech? Kto je Boží nepriateľ? Prečo potrebuje-
me Spasiteľa? Pán Ježiš chce, aby som rástol 
a viac sa Mu podobal, Pán Ježiš chce, aby som 
vedel, že Mu patrím, Pán Ježiš chce, aby som 
v Ňom víťazil, S Pánom Ježišom sa nemusíš 
báť, Buď odvážny v nasledovaní Boha, ako bol 
Daniel, Pros Boha, aby ti pomohol odpustiť 
každému, Neobviňuj sa za veci, ktoré sú mi-
nulosťou a sú už odpustené.  

V dorasteneckých kurzoch: Prieskumník 
A, Prieskumník B, Láska, chodenie, man-
želstvo; Orientácie sú témy: Akú mám hod-
notu? Učiť sa prijímať seba samého, Poslúchať 
Bohom povolané autority, Počúvaj svoje sve-
domie! Ako spoznám toho pravého/tú pravú? 

Ako povedať: Nie! V lekciách nájdete témy o 
sektách a nebezpečných praktikách: Svedko-
via Jehovovi, New Age, Východné kulty a ná-
boženstvá, Povery, Zariekanie, Reiki, Silvová 
metóda, Jóga. 

Objednajte si naše kurzy a môžete ich 
preberať v rámci vašich klubov alebo ako 
úlohu na domov, ktorú si potom s deťmi skon-
trolujete. Lekcie môžu poslúžiť aj pre vás uči-
teľov na inšpiráciu, samoštúdium, či ako prí-
pravky. 

Sady našich korešpondenčných kurzov 
si môžete objednať mailom na adrese: 
detskamisia@detska-
misia.sk alebo poštou 
na adrese: Detská misia,                 
Legionárska 4, 811 07     
Bratislava. 

Kurzy sú k dispozícii a 
budeme radi, keď budú 
vám a vašim deťom a 
dorastencom slúžiť.

M. Fraňo
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Evanjelizačné materiály

Ponúkame vám balíčky lekcií, ktoré mô-
žete využiť počas letných táborov, evanjeli-
začných stretnutí s deťmi na sídliskách ale-
bo pri príprave denných zborových táborov.

Kniha bez slov – 5 lekcií 
Jednoduchá a efektívna pomôcka na vysvet-

lenie evanjelia deťom.

Tvoj Spasiteľ – 5 lekcií
Lekcie o narodení Pána Ježiša, uzdravení 

porazeného, ukrižovaní, vzkriesení a príbe-
hoch po vzkriesení.

Božie nádherné spasenie – 5 lekcií
Lekcie o Jánovi Krstiteľovi, Nikodémovi, Za-

cheovi, márnotratnom synovi, Pavlovi a Síla-
sovi.

Ja som – 5 lekcií
Päť evanjelizačných lekcií, ktoré deťom 

predstavujú Pána Ježiša ako Dobrého pastie-
ra, Chlieb života, Vzkriesenie, Svetlo sveta a 
Cestu.

Veľká premena – 5 lekcií
Prostredníctvom lekcií o Zacheovi, Me-

fibóšetovi, veľkej potope, etiópskom eunucho-
vi a obrátení Saula deti môžu spoznať svoju 
potrebu Spasiteľa.

Jeden smer – 5 lekcií
Lekcie o Kainovi a Ábelovi, márnotratnom sy-
novi, Naámanovi, vyslobodení Petra z väzenia 
a povolaní Samuela ukazujú deťom, že je len 
jeden spôsob, ako sa môžeme Bohu páčiť - cez 
osobnú vieru v Pána Ježiša.

Ježiš - môj Spasiteľ a Priateľ
Lekcie o uzdravení chromého, búrke na mori, 
Samaritánke, stotníkovom sluhovi a milosrd-
nom Samaritánovi.

Evanjelium v skratke
Krátke evanjelizačné lekcie pre deti, ktoré mô-
žete využiť samostatne alebo na spestrenie 
pravidelných stretnutí s deťmi.

PONUKA LITERATÚRY
Audiencia u kráľa na CD

Ponúkame vám balíček pomôcok na prípravu letného 
tábora pre deti vo veku 7 – 11 rokov. Zachytáva udalosti 
biblickej knihy Ester, ktoré sa udiali medzi rokmi 490 
a 480 pred Kristom. V príbehu Ester je veľa napätia 
a vzrušenia. Ale nielen to. Kniha jasne poukazuje na 
Božiu prozreteľnosť a zvrchovanosť. Hoci sa tu Božie 
meno nespomína, vidíme Jeho ruku aj v tejto časti 
starozákonnej histórie. 

CD obsahuje kompletný balíček pomôcok 
(program tábora, ranné stíšenia, biblické lekcie, ná-
vrhy hier, kvízy, semináre, ručné práce atď.), prílohy 
(ústredné pravdy, pomôcky k hrám a kvízom, verše na 
zapamätanie, pracovné listy) a prezentácie k lekciám 
v programe Microsoft® PowerPoint®.

Cena: 6 €
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PRIHLÁSTE SA NA LETNÉ TÁBORY 2014

Termín Miesto konania Vek. kategória Vedúci turnusu
5. - 12. 7. 2014 Prameň Častá 7 - 11 rokov Ing. Ľ. Hrušovská

12. - 19. 7. 2014 Prameň Častá 15 - 18 rokov Ing. M. Fraňo

19. - 26. 7. 2014 Prameň Častá 9 - 13 rokov
konverzačno-špor-
tový tábor

Ing. Ľ. Hrušovská

19. - 26. 7. 2014 Banská Štiavnica 12 - 15 rokov Mgr. V. Terem

26. 7. - 2. 8. 2014 Prameň Častá 7 - 11 rokov Ing. M. Fraňo

2. - 9. 8. 2014 Tatranská Lomnica 7 - 11 rokov Ing. A. Sabolová

2. - 9. 8. 2014 Prameň Častá 12 - 15 rokov Mgr. V. Terem

16. - 23. 8. 2014 Tatranská Lomnica 12 - 18 rokov Ing. A. Sabolová

Milí priatelia,
vašim deťom a dorastencom ponúkame zaujímavo strávený čas v našich táboroch na viace-

rých miestach Slovenska. Detské tábory majú tento rok názov Vitajte v autoškole a doras-
tenci zažijú tábor Na hrane. 

V čase uzávierky Informačného listu boli posledné voľné miesta v turnusoch, ktoré sú uvede-
né v tabuľke. Možnosť prihlásiť sa máte do 15. 6. 2014. 

Bližšie informácie a prihlášky na jednotlivé turnusy nájdete na našej stránke                        
www.detskamisia.sk.

Vedúci turnusov: hrusovska@detskamisia.sk, sabolova@detskamisia.sk, 
terem@detskamisia.sk, frano@detskamisia.sk

Tábory Detskej misie vedú pracovníci Detskej misie, ktorí prešli školeniami pre prácu s deťmi. 
Oddieloví vedúci sú zväčša dobrovoľníci, ktorí sa radi venujú deťom, rozumejú im a ochotne 
investujú svoj čas do kvalitnej prípravy tábora. Tábory Detske misie sú bezpečným miestom, 
kde deti a dorastenci zažijú neopakovateľné chvíle.
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PRIPRAVUJEME V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ
Učeník 2014 pre 17+

Poplatok: 55 €, 50 € (nad 150 km), 37 € (letní misionári Detskej misie 2014 - letné tábory, 
5-dňové kluby)
Záloha: 20 € (Pošlite do 10. 8. 2014 na č. ú.: ČSOB 584735843/7500, do poznámky pre 
príjímateľa uveďte: Učeník 2014 a svoje priezvisko)

Téma: PRISTÚPTE K SIONU - VRCHU ŽIVÉHO BOHA

Lektori: M. Hudec, manželia Lesanovci, manželia Trúsikovci, P. Synak, manželia Ďuračkovci

Z programu: 
• Sebadisciplína učeníka

• Ako si vychovať spolupracovníkov
•Rôznorodosť v jednote

• Žena, ženskosť, spiritualita
• Rodina v službe

• Syndróm vyhorenia a ďalšie

Svedectvá, chvály, výlet, šport, filmový klub, táborák... a iné prekvapenia

Registrácia: cez elektronický formulár na stránke www.detskamisia.sk. Z kapacitných dô-
vodov manželia bývajú oddelene a rodinám s deťmi doporučujeme nájsť si ubytovanie v okolí 
Prameňa.

Kurz pre učiteľov predškolákov
Kedy:  10. - 11. 10. 2014 - 1. časť
 24. - 25. 10. 2014 - 2. časť

Kde: Zborové centrum ECAV, Košice

Garant: Ing. Andrea Sabolová

Bližšie informácie o pripravovaných akciách Detskej misie nájdete na www.detskamisia.sk.

Kedy: 27. 8. - 1. 9. 2014
Kde: Stredisko Detskej misie Prameň
Začiatok: 16:00 - 18:00 (registrácia)
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PRIPRAVUJEME NA JESEŇ 2014

Táto otázka sa nám vynára, keď sledu-
jeme klesajúci záujem ľudí o Božie veci, 
keď pozorujeme uzatváranie sa ľudí do seba 
a život v anonymite. Je možné priblížiť sa ešte 
k deťom a dorastencom, ktorých už takmer 
nestretáme vonku, pretože sedia za počítačom 
a trávia hodiny na sociálnych sieťach, ako je 
facebook a twitter? Ako priniesť evanjelium aj 
tým deťom a dorastencom, ktorí väčšinu svoj-
ho voľného času trávia v partiách a je ťažké 
s nimi nadviazať kontakt? 

Áno, samozrejme, je to možné! Aj 
dnešná doba ponúka veľa možností priniesť 
evanjelium deťom a dorastencom. Vieme ich 
využiť? 

Budeme sa nad tým zamýšľať na Ce-
loslovenskej konferencii Detskej misie.

Konferencia bude mať názov:  „Boh aj dnes 
prichádza k mladým!“  a bude prebiehať  od 
piatku 7. novembra do nedele 9. novembra 
v Liptovskom Mikuláši v rekreačnom zariade-
ní Demänovka. 

Oplatí sa prísť, pretože pozvanie prijali 
rečníci, ktorí k danej problematike majú čo 
povedať. Brat Czeslaw Bassara z Poľska sa 
už dlhší čas venuje tomu, ako osloviť postmo-
derné deti.  Bude o tom hovoriť na svojom se-
minári. Okrem toho s ním budeme do hĺbky 
študovať Božie slovo počas biblického štúdia. 

Brat Serge Varga z Nemecka bude na 
svojej prednáške a seminároch hovoriť o tom, 

ako preniknúť k dorasten-
com, ktorí sú uzavretí do seba 
a často trápení závislosťou. 
Kým spoznal Pána Ježiša a stal 
psychológom a poradcom pre 
mládež, zažíval na vlastnom 
tele, čo je to trápiť sa so závis-
losťou na drogách. 

Manželia Holtovci z An-
glicka sú zodpovední za sta-
rostlivosť o pracovníkov DM 
v Európe. Budú hovoriť o tom, 
ako veľmi ovplyvňujú nás i ľudí 
okolo nás slová, ktoré používa-
me. Okrem toho budú títo skú-
sení poradcovia k dispozícii na 
poradenské rozhovory počas 
celej konferencie.

Chceme, aby konferencia bola časom 
dobrého biblického štúdia, zaujímavých 
seminárov, dobrého spoločenstva, ale aj 
oddychu. Všetky tieto veci pracovníci s deťmi 
potrebujú. Preto vás srdečne na konferenciu 
pozývame. Či s deťmi priamo pracujete alebo 
sa o túto prácu zaujímate, so záujmom po-
čúvate výklady z Božieho slova, radi vás na 
našej konferencii privítame. Pokiaľ si budete 
môcť váš čas zariadiť tak, aby ste boli na ce-
lej konferencii, bude to pre nás povzbudením 
a pre vás požehnaním. Veď aj ten, kto v ne-
deľu pravidelne slúži, potrebuje z času na čas 
voľno, aby sám mohol načerpať. A ostatní to 
určite pochopia a nebudú mu to zazlievať.      

Prihlasovať sa na konferenciu je mož-
né už odteraz. Možno si poviete, že neviete, 
čo dovtedy bude  a čo budete robiť. To ne-
viem ani ja, ale Božie slovo nás vyzýva, aby 
sme múdro počítali dni nášho života. Múdro 
využiť život znamená plánovať. Plánujme, ako 
keby sme mali ešte žiť veľa rokov, ale buďme 
pripravení, akoby Pán mal prísť zajtra. Ak sa 
prihlásite a Pán medzitým príde, nebudeme sa 
na vás hnevať, keď sa konferencie nezúčastní-
te:-) Prihláška na konferenciu je prilože-
ná k Informačného listu. Posuňte, prosím, 
informáciu o konferencii aj vašim známym. Na 
konferenciu sa môžete prihlásiť poštou alebo-
cez online formulár. Prvých päť ľudí, ktorí sa 
prihlásia na konferenciu, odmeníme. Posled-
ných päť...  Nemusíte sa báť! Príďte.

M. Fraňo

Je ešte možné mladých ľudí osloviť evanjeliom?
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE
Kuchári v Častej      

Keď naši výborní kuchári Sonička a Karol 
Ďurianovci odchádzali koncom roka 2013 z 
Častej, mali sme obavy, či noví kuchári budú 
schopní udržať vysoký štandard, ktorý do 
Častej priniesla Sonička svojím kuchárskym 
umením. Ako odpoveď na modlitby mnohých 
bratov a sestier nám Pán poslal nateraz dvoch 
kuchárov – našich bratov v Kristu: Mirka Va-
culu a Vladka Šúplatu. 

Mirko, ktorý nám v Častej vypomáha bri-
gádnicky,  je vyučeným kuchárom a hoci si 
prešiel viacerými zamestnaniami, nezabudol 
nič z kuchárskeho remesla a zostala mu aj 
schopnosť s prehľadom jedlo nanormovať a 
načas ho uvariť. 

Brat Vladko Šúplata je odborníkom v sta-
vebníctve, ale pretože ho varenie nesmierne 
baví, rozhodol sa urobiť si kuchársky kurz a u 
nás vykonáva prax, ktorú ku kurzu potrebu-
je nadobudnúť. Obaja sú spolu veľmi dobrým 
tímom. Vladko je vo varení veľmi precízny a  
vie jedlo mimoriadne dobre ochutiť. Poznať, že 
varenie je jeho koníček. Mirko je večný opti-
mista, má mimoriadny dar na to, aby podľa 
počtu ľudí vedel presne a rýchlo nanormovať 
jedlo a naplánovať všetko, aby veci boli podá-
vané načas.  

Vo februári brat Igor Pankuch, správca stre-
diska, zaškoľoval Mirka do tajov kuchyne v 
Častej. Dôležité pre nás bolo, aby kvalita stra-
vy nijako neupadla s prechodom na nových 
kuchárov. 

Igor položil Mirkovi otázku: Trúfaš si zacho-
vať vysokú latku, ktorú Sonička svojím va-

rením nastavila? Odpoveďou bolo rozhodné: 
Áno. A my všetci sa tešíme z toho, že je tomu 
naozaj tak. 

Uvedomujeme si, že Častá nesie tomuto 
svetu svedectvo o našom Pánovi. Nielen tým, 
čo sa tam zvestuje, ale aj tým, ako sa vieme o 
deti, dorastencov a iných hostí postarať. Preto 
sme vždy vnímali fakt, že práca kuchárov v 
Častej je dôležitou súčasťou tohto svedectva. 
A tak obom bratom, Mirkovi aj Vladkovi, pra-
jeme veľa Božieho požehnania v ich službe v 
kuchyni v Častej. Prajeme im, aby ich Pán 
viedol aj v ich osobných životoch a uka-
zoval im cestu, ktorú má pre nich pripra-
venú. 

Krátke povzbudenie 
z vypočutých modlitieb 

Jednou z mojich nepretržitých modli-
tieb v práci v oblasti Košíc je, aby Pán 
pridával pracovníkov do služby, lebo ža-
tvy je tu mnoho. A On odpovedá. Do nášho 
tímu dobrovoľníkov pribudla Maťka, ktorá 
neočakávane prišla minulý rok na náš doras-
tový tábor ako zdravotníčka. Pán zlomil jej 
srdce pre dorastencov. Hneď pri prvej príleži-
tosti urobiť si kurz Efektívne vyučovanie pre 
deti neváhala a prihlasila sa naň. Pretože jej 
túžbou je priblížiť sa mladým a slúžiť im slo-
vom evanjelia. 

Povzbudením sú pre nás aj niektorí 
naši dorastenci, ktorí sa rozhodli nielen pri-
jímať, ale aj dávať. Ich túžbou je, aby slovo 
evanjelia sa mohlo šíriť ďalej. Títo naši mladí 
sa pripojili do rôznych tímov a slúžia na Klu-
boch Dobrej zvesti i na besiedke vo svojich 
zboroch. Dvaja z nich budú súčasťou tímu aj 
na letnom tábore pre deti.   

 „Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že 
boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré 
nemajú pastiera. Vtedy povedal učeníkom: 
Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, 
preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovní-
kov na svoju žatvu.“ Mt 9,36 – 38

Vďaka patrí nášmu Pánovi, že On nás 
nielen vyzýva, aby sme sa modlili, ale aj od-
povedá.

A. Sabolová
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MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

Prosíme:
• za deti, dorastencov, vedúcich na táboroch a kluboch, aby tieto dni boli časom, kedy Pán 

Boh sa bude zjavovať ako osobný a živý Boh,
• za tých, ktorí ešte nespoznali Pána osobne, aby im Boh dal do srdca poznanie a porozume-

nie, že túži po ich srdci a to skrze moc Ducha Svätého,
• za dobré vzťahy medzi deťmi a dorastencami navzájom počas táborov, ale aj po tábore, 

aby mohli tieto vzťahy pokračovať a slúžiť im na upevňovanie vo viere a v duchovnom raste,
• za vedúcich na táboroch, ktorí budú v tejto pozícii prvýkrát, aby sme boli všetci vedení 

duchom jednoty a lásky.

Predkladáme vám naše modlitené námety a termíny letných aktivít, ktoré pripravujeme. 
Prosíme, myslite na nás vo svojich modlitbách.

Pondelok 23. 6. 2014
1. Jána 4, 7 – 9

Detské tábory – Častá
(Hrušovská, Fraňo)

Dobrá správa naprieč Slovenskom
(pracovníci Detskej misie)

Utorok 24. 6. 2014
1. Jána 4, 10 – 12

Tábor staršieho dorastu – Častá
(Fraňo)

Denný tábor – Zvolen
(Terem)

Streda 25. 6. 2014
1. Jána 4, 13 – 16

Konverzačno-športový tábor – Častá
(Hrušovská, Marhofer)
DEPO leto – Poprad

(Marhofer)

Štvrtok 26. 6. 2014
1. Jána 4, 17 – 18

Tábory - Tatranská Lomnica
(Sabolová)

Tábor dorastu – Banská Štiavnica
(Terem)

Piatok 27. 6. 2014
1. Jána 4, 19

Denný tábor – Liptovský Peter
(Marhofer)

Tábor mladšieho dorastu – Častá
(Terem)

Sobota 28. 6. 2014
1. Jána 4, 20 – 21

5-dňový klub – Turčianske Teplice
(Marhofer)

Učeník 2014 – Častá
(Kováč)

„Ty si mi dôverou, 
Pane, Hospodine, 
Tebe dôverujem 

od svojej mladosti.“ 

Žalm 71, 5
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PÁN BOH NÁS POČUJE A ODPOVEDÁ NÁM!
Povzbudenie z Martina

Pán vypočul modlitby za pravidelné pár-
tykluby a v oblasti som mohol osloviť 60 no-
vých detí. Deti nepoznajú biblické postavy a 
svet im ponúka zväčša zlé príklady hrdinov. 
Aďo, ktorý chodí do klubu už druhý rok, mi 
nedávno povedal, že ho nik nemá rád. Modlie-
vame sa za neho a vidíme zmenu jeho postoja 
k modlitbe. Na minulom klube sa dokonca sám 
k Bohu modlil. Nebola to modlitba spasenia, 
no prosil o pomoc byť poslušnejším. Modlieva-
me sa pravidelne za to, aby deti prichádzali na 
stretnutia, lebo ich účasť je dobrovoľná. Pán 
nám pridá nové deti, keď niektoré neprídu. Tie 
deti, ktoré navštevujú klub v rámci školskej 
družiny, radi počúvajú nové príbehy. 

Aj leto je dobrý čas na modlitby za deti, lebo 
pripravované stretnutia sú plné biblických po-
stáv a príbehov, ktoré môžu pomôcť mnohým 
deťom zmeniť svoj postoj k Bohu a Jeho láske.

L. Marhofer

On ma vidí!

Moja priateľka Majka predáva v stánku na 
námestí v Bratislave. Jedného dňa sa pri nej 
pristavil chlapček a prehrabával sa vo veciach, 
ktoré mala vyložené na pulte. 

Pár minút ho sledovala, keď ju zrazu chla-
pec oslovil: „Teta, môžete ma odviesť k lavič-
ke?” „Je ti zle?” opýtala sa Majka. Pribehla ku 
chlapcovi, chytila ho za ruku a po chvíli si uve-
domila, že je nevidiaci. Opatrne ho priviedla k 
lavičke a usadila ho na ňu. 

„Nepotrebuješ niečo?” pýtala sa celá nesvo-
ja. V duchu premýšľala: „Ako môže niekto ne-
chať malé nevidiace dieťa samé uprostred ná-
mestia plného ľudí…” Chlapec spokojne sedel 
na lavičke a hryzkal si z bagety, ktorú mu Maj-
ka vytiahla z batôžka. Každú chvíľu na neho 
pozerala a sledovala, či je v poriadku. Majka 
bola nervózna, ale chlapček bol spokojný. 

Keď už asi piatykrát k nemu prišla a pýtala 
sa ho, či je v poriadku, chlapec ju pokojne chy-
til za ruku a povedal jej: „Teta, neboj sa, oni 
ma vidia…” Mal tým na mysli, že ľudia, ktorí ho 
mali na starosti, ho vidia, hoci on ich nevidí. 
Bol úplne pokojný, lebo týmto ľuďom dôvero-
val. Vtedy si Majka uvedomila, aké je dôležité, 
aby sme aj my takto pokojne a bez pochybo-
vania dôverovali Bohu. On nás vidí, hoci mi 
Ho nevidíme. Odpovie na naše modlitby takým 
spôsobom, ako je to pre nás najlepšie.

M. Kešjarová

„Boh nám je útočišťom a silou, 
pomocou v súžení vždy osvedče-
nou. Preto sa nebojíme, keby sa 
aj prevrátila zem a vrchy klátili 

sa v srdci mora.“

Žalm 46, 2 – 3
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Z DIANIA V DETSKEJ MISII

Veľkonočná párty

Kurz pre inštruktorov 

Mesačný párty klub Zimný tábor dorastu

Kurz EVD 2 v Banskej Bystrici

Hra na klube

„Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdi-
vo. Plní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a pomáha im...“

Žalm 145, 18 – 19 



Pracovníci národného úradu 

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

Levocká Milota vedúca n. úradu 02/555 693 78 levocka@detskamisia.sk VS 17

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

kešjarová Miriam vydávanie literatúry 02/555 693 78 kesjarova@detskamisia.sk VS 18

kováčová Ľubica administratíva 02/555 693 78 kovacova@detskamisia.sk VS 15

Beňo Michal webmaster 0907/722 144 beno@detskamisia.sk

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

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

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

Oblasť Zvolen kúpeľná 25, 962 31 Sliač

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

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

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

Moravcová Monika upratovačka 0902/469 261

Projekt www.hladajanajdi.sk
kostrová Andrea koordinátorka projektu, dobrovoľníčka kostrova@detskamisia.sk

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

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

noví pracovníci VS 23

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

KONTAKTY DETSKEJ MISIE



V čase letných prázdnin organizujeme niekoľkodňové misijné kluby. Sú sériou evanjelizačných 
stretnutí s deťmi. Tieto kluby sa konajú na voľnom priestranstve (na sídliskách, ihriskách, 
v parkoch, v záhradách a pod.). Tento rok ich organizujeme predovšetkým na strednom 
Slovensku v mestách Zvolen, B. Bystrica, Žiar n. Hronom. Pri organizovaní potrebujeme 
pomocníkov. Budeme radi, ak sa rozhodneš slúžiť Pánovi Ježišovi a oddelíš si z prázdnin čas 
pre misiu. Prihlásiť sa môžeš na www.detskamisia.sk.

Letné misijné kluby Detskej misie
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