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ÚVODNÍK – Jedine !isté evanjelium… "!
 #!
 Práve sme sa vrátili z víkendového sústredenia pracovníkov pre tohtoro!né letné tábory v $!
"astej. Môj najhlb#í duchovn$ zá%itok bol zo sobot&aj#ieho ve!erného zdie'ania o tom, !o Pán %!
Je%i# urobil a !o robí v na#ich %ivotoch. &!
 "o urobil? Vä!#ina dobrovo'n$ch spolupracovníkov sved!ila, %e uverili v detsk$ch alebo '!
dorastov$ch letn$ch táboroch. (!
 „Pamätáte si, uveril (uverila) som tu, v detskom (dorastovom) tábore v "astej?” zdie'ali sa )!
viacerí ú!astníci sústredenia.  *!
 "o robí? Dáva nám hlboké presved!enie, %e "+!
 ""!
JEDINE "ISTÉ EVANJELIUM MÔ#E ZMENI$  "#!

%UDSKÉ #IVOTY! "$!
 "%!

„Ve& ja sa nehanbím  "&!
za evanjelium Kristovo:  "'!

lebo mocou Bo'ou je ono na spasenie  "(!
ka'dému veriacemu…” ")!

Rímskym 1, 16 "*!
 #+!
Jedine evanjelium: Po 16 rokoch… #"!
 ##!
 Rok 1996: „Ujo Jo%ko, spomínam si na vás, ako sme sa spolu modlili, ke( som prijal Pána #$!
Je%i#a. Chodím do 2. triedy a rád jem rezance s bryndzou. Chodím i na detské slu%by Bo%ie a #%!
teraz vypl&ujem kore#ponden!n$ kurz Vidie) a by)… #&!

Karolko #'!
 #(!

 Rok 2012: „Mil! ujo Jo"ko, 15. júna mám promócie. Dva dni po #tátniciach ma $akalo #)!
druhé kolo pohovorov do zamestnania a hne% mi oznámili, "e som prijat!. Podpísal som #*!
zmluvu a od 1. 7. za$ínam pracova&. Dve takéto pote#enia za dva dni (ukon$enie #túdia a $+!
prijatie do zamestnania) ur$ite neprídu len tak náhodou. $"!
 U" nieko'ko rokov jeden t!"de( cez letné prázdniny spolu s veriacimi z Nemecka $#!
rozdávame traktáty po domoch a 'udia si potom mô"u zadarmo objedna& Novú zmluvu alebo $$!
kres&anskú literatúru. Na pohovore, ke% sa ma p!tali, kedy chcem nastúpi&, povedal som, "e $%!
potrebujem v auguste jeden t!"de( vo'no práve na rozdávanie traktátov. Povedali mi, "e to $&!
nebude problem a ten t!"de( dostanem, hoci e#te nebudem ma& nárok na dovolenku…” $'!

  $(!
S pozdravom Karol $)!

 $*!
Jedine evanjelium: Michal a (ándor %+!
  %"!
 Firma, v ktorej pracoval Michal (pracovník Detskej misie v %#!
Ma%arsku na fotografii), oslavovala 50. v$ro!ie vzniku, a preto %$!
pozvala aj b$val$ch pracovníkov firmy na oslavy. %%!
 Reportér s kamerou prekvapil Michala otázkou: „"o robíte %&!
teraz?” %'!
 „U!ím deti Bo%ie slovo v Detskej misii.”  %(!
 Reportér hne( od neho odi#iel, a tak si Michal myslel, %e ho %)!
svojou odpove(ou asi ve'mi nepote#il… %*!
 „*ándor, a !o vy dnes robíte?” op$tal sa reportér (al#ieho &+!
b$valého zamestnanca.  &"!
 „Ja dnes ká%em Bo%ie slovo t$m, !o neposlúchali Michala, &#!
ke( boli de)mi – slú%im väz&om…” &$!
 Prv$m nemenn$m cie'om Detskej misie vo svete i u nás je zvestova) evanjelium Pána &%!
Je%i#a Krista so zvlá#tnym dôrazom na deti (Stanovy DM). &&!
 &'!
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JEDINE "ISTÉ EVANJELIUM… "!
 #!
Jedine evanjelium: 75 rokov Detskej misie $!
 %!
 Jedine evanjelium pomáha nap+&a) ve'ké poverenie vzkrieseného Pána Je%i#a Krista: &!
 '!

„Cho&te teda, !i)te mi u!eníkmi v*etky národy…”  (!
Matú* 28, 19 )!

 *!
 Na modlitbách sme si 20. 5. 2012 pripomínali 75. v$ro!ie vzniku Detskej misie. Modlili sme "+!
sa za vernos+ pri zvestovaní evanjelia a !inení ""!
u!eníkov vo v*etk,ch národoch. "#!
 Ako sa nap+&a tento Pánov príkaz? V roku 2012 Detská "$!
misia oficiálne pôsobí v 180 krajinách sveta. "%!
 Modlili sme sa za (al#ie národy tak, aby v roku 2017 "&!
mohla Detská misia pôsobi) v 208 krajinách (t. !. "'!
registrované krajiny v OSN). Pripojíte sa k nám?            "(!
V mnoh$ch z t$chto krajín sú kres)ania kruto ")!
prenasledovaní pre svoju vieru v Spasite'a. "*!
 #+!
Jedine evanjelium: De) 4/14 #"!
  ##!
 Sobota 14. apríla 2012 bola vyhlásená za Celosvetov$ de& 4/14 – De& modlitieb a pôstu za #$!
deti vo veku 4 a% 14 rokov. Na svete %ije 2,3 miliardy detí do 15 rokov a pribli%ne dve tretiny #%!
nepoznajú Spasite'a. Pán Je%i# povedal: #&!
 #'!

„Tak nie je vô-a vá*ho  #(!
Otca v nebesiach,  #)!

aby zahynul !o aj len jeden  #*!
z t,chto mali!k,ch.”  $+!

Matú* 18, 14 $"!
 $#!
 Pre!o práve deti vo veku 4 a% 14 rokov? Dlhoro!né v$skumy jednozna!ne potvrdili, %e deti $$!
tejto vekovej kategórie sú najotvorenej#ími pre !isté evanjelium Pána Je%i#a Krista. Pod'a $%!
prieskumov a% 85 percent sú!asn$ch kres)anov v USA uverilo vo veku 4 – 14 rokov. $&!
 $'!

Námety: 
 
• Aj dodato!ne sa mô%eme prida) k tejto 
 iniciatíve, 
 
• Viac informácií na:
 www.Global414Day.com, 
 
• Prosíme, pripojte sa k modlitbám za túto 
 vekovú kategóriu vo svete v rámci       
 modlitebn$ch aktivít Detskej misie pod'a 
 Modlitebného listu –  
 príloha Informa!ného listu. 

!
„H-a&te, aby ste nepoh.dali ani jedn,m z t,chto mali!k,ch…” Matú* 18, 10a 
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V SPÄTNOM ZRKADLE "!
 #!
Stretnutie pod Tatrami $!
 %!
 Bolo nás 76 a spolu sme uva%ovali nad t$m, ako by sa mohlo evanjelium dosta) e#te &!
k (al#ím de)om. Pre!o? Lebo teraz je !as! E#te '!
stále je na Slovensku ve'a chlapcov a diev!at, ktoré (!
nikdy nepo!uli evanjelium. Nevedia, %e mô%u by) )!
zachránené od svojich hriechov cez Pána Je%i#a. *!
 Odkia' sme my 76-ti pri#li? Od ,iliny a% po Vranov "+!
nad Top'ou. Od Ke%marku a% po Zvolen. Spájala nás ""!
spolo!ná slu%ba de)om na Kluboch Dobrej zvesti. "#!
Máme svoje besiedky, do ktor$ch chodia deti "$!
a pravidelne po!úvajú Dobrú zves). Len%e chceme, "%!
aby sa evanjelium dostalo aj k t$m de)om, ktoré na "&!
besiedky nechodia.  "'!
 De& pracovníkov s de)mi bol pre nás v#etk$ch "(!
ve'k$m povzbudením. Modlili sme sa za prácu ")!
s de)mi, predstavili si nové i star#ie materiály, na seminároch diskutovali o rôznych "*!
aspektoch práce s de)mi a ve'a, ve'a sme sa mohli spolu rozpráva). -akujeme Pánu Bohu za #+!
nádhern$ de&, ktor$ nám pod Tatrami daroval a (akujeme i cirkevnému zboru Bratskej #"!
jednoty baptistov, v ktorom sa toto stretnutie mohlo kona).  ##!
 Po stretnutí pracovníkov s de)mi v Poprade, ktoré sa konalo 24. marca 2012, sme dostali #$!
nasledujúci povzbudiv$ mail: #%!
 „… Vyu"ijem tento $as a formu, aby som sa Ti e#te raz za celú na#u rodinu po%akoval za #&!
to, "e si nás vzal do Popradu. Bolo to presne pod'a mojich predstáv. )AKUJEM… #'!
 Pevne verím, "e táto osobná skúsenos& mojich chlapcov z akcie a modlitebne je a bude na #(!
dlho semia$kom budúceho pevného stromu. *as uká"e, kto a ko'kí sa budú môc& pod #)!
vetvami tak!ch pevn!ch stromov utieka&… #*!
 … prosím, aby si odovzdal po%akovanie t!m, ktorí túto krásnu akciu pripravili…” $+!

Zdenko B. $"!
 $#!

Základná *kola v Stredisku Detskej misie Prame) $$!
  $%!
 K MDD sme pre deti zo Z* "astá pripravili $&!
#portovo-sú)a%n$ program. V piatok 1. 6. sme v $'!
tábore Detskej misie privítali stovku dorastencov z $(!
najbli%#ej základnej #koly. E#te predt$m nás v#ak $)!
!akala skú#ka dôvery. Nad ránom za!alo husto pr#a) $*!
a hodinu pred akciou mrholilo a v#ade bolo mokro. %+!
Vierou jedného vedúceho sme sa uistili, %e Pán Boh %"!
chce, aby sme stretnutie urobili.  %#!
 Po krátkom privítaní a predstavení Detskej misie sa %$!
dorastenci dali do sú)a%enia. Boli sme prekvapení ich %%!
záujmom a spoluprácou napriek tomu, %e v skupine %&!
boli pomie#aní #iestaci a% deviataci. Pánu Bohu sme %'!
v(a!ní aj za disciplínu, ktorú udr%al po!as stretnutia. %(!
Dobrou motiváciou boli aj niektorí u!itelia, ktorí si sami chceli vyskú#a) netradi!né disciplíny. %)!
Po krátkom obede si mohli dorastenci uvedomi), %e vo svete slávnych 'udí sú aj takí, ktorí za %*!
svoje schopnosti (akujú Pánu Bohu. Pozreli sme si dokument o futbalistoch, ktorí sa na Pána &+!
Boha pozerajú ako na svojho Záchrancu. Na záver stretnutia sme dorastencov pozvali na &"!
letné tábory. &#!
 Do budúcnosti sme brány táborového centra Z* "astá otvorili dokorán. Veríme, %e si Pán &$!
Boh pou%ije podobné stretnutia, aby mu mladí 'udia dokorán otvorili aj svoje srdce. &%!
 &&!
 &'!
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V SPÄTNOM ZRKADLE "!
 #!
Kurzy Efektívne vyu!ovanie detí – stupe) 1 $!
 %!
 V apríli a máji sa uskuto!nili kurzy Detskej misie zamerané na &!
vzdelávanie t$ch, ktorí chcú rozbehnú) alebo vylep#i) slu%bu de)om na kluboch, v besiedkach, '!
na #kolách i v rodinách. Be%ali paralelne na troch rôznych miestach: v Bratislave, v (!
Nesvadoch a v Ko#iciach. )!
 *!
Ko*ice "+!
 ""!
 Tento rok som sa prv$krát podie'ala na príprave "#!
kurzu Efektívne vyu!ovanie detí v Ko#iciach. Stretli "$!
sme sa na &om s osemnástimi skvel$mi bratmi a "%!
sestrami z Ko#íc a okolia, ktor$m le%í na srdci "&!
evanjelizácia detí. Som povzbudená ich dôkladn$m "'!
prístupom k #túdiu. Ve'mi pekne nám prezentovali "(!
svoju prípravu vyu!ovania posolstva o spasení i ")!
vyu!ovanie biblickej lekcie. Modlím sa, aby si ich "*!
Pán povolal, pripravil a poslal medzi deti so #+!
zves)ou svojho Slova.  #"!

O'ga Winklerová ##!
 #$!
Bratislava #%!
  #&!
 V apríli a máji prebiehal v priestoroch Detskej #'!
misie na Legionárskej ulici v Bratislave kurz #(!
Efektívne vyu!ovanie detí – stupe& 1. Nebol to kurz #)!
po!tom ve'k$, ale bol to kurz, na ktorom sme videli #*!
ve'k$ záujem zo strany #tudentov o zvestovanie $+!
evanjelia de)om. V%dy, ke( sa kurzy EVD-S1 $"!
kon!ia, tak prem$#'ame o tom, ko'kí #tudenti sa $#!
potom zapoja do evanjeliza!nej práce s de)mi, $$!
ktoré nepatria do %iadnej cirkvi. Sme ve'mi radi, %e $%!
z tohto kurzu hne( dvaja #tudenti ponúkli svoju $&!
pomoc ako skupinkoví vedúci na táboroch Detskej $'!
misie.  $(!

Michal Fra(o $)!
 $*!
Nesvady %+!
 %"!
 Uvediem aspo& dve zvlá#tne povzbudenia pre %#!
nás – in#truktorov (Miriam, Jozef, .ubica): %$!
 • 20 rokov cie'avedomej práce v zbore Bratskej %%!
jednoty baptistov i v obci priná#ajú svoje ovocie pri %&!
de)och, mlad$ch 'u(och, rodinách, ktoré sú aktívne %'!
zapojené v zbore i nízkoprahovom zariadení %(!
RESET, ktorého du#ou je sestra Betka Maglodská. %)!
 • Júlia absolvovala cel$ kurz i v#etky prezentácie %*!
na v$bornú. Mala v#ak pri tom neobvyklé &+!
povinnosti… Ka%dé tri hodiny pri#iel jej man%el so &"!
syn!ekom, aby ho mami!ka nakojila a (alej &#!
pokra!ovala v kurze. Tento man%elsk$ pár naozaj &$!
spoznal v$znam kurzu EVD-1 &%!
                   Jozef Ková$                    Klub v Nesvadoch             &&!
  &'!
 &(!
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"O PRIPRAVUJEME V LETE? "!
 #!
Daj *ancu de+om! $!
 %!
 !ím je v"nimo#né blí$iace sa leto pre projekt Daj %ancu de&om? &!
 Leto je !as %atvy a aj pre nás priná#a omnoho viac príle%itostí na evanjelizáciu. 3- a 5-'!
d&ové kluby nám dávajú mo%nos) urobi) evanjeliza!n$ program na t$ch miestach, kde sa deti (!
po!as leta zdr%iavajú. V novom logu Detskej misie je napísané: Máme dobrú správu. )!
Chceme, aby 'udia túto dobrú správu po!uli. Mnohí dospelí a aj deti sa pozerajú na *!
kres)anstvo len ako na nábo%enstvo, súbor etick$ch pravidiel a na základe tohto vnímania "+!
kres)anstvo odmietajú. Tú%ime im preto prinies) správu, ktorá je jadrom tohto posolstva, %e ""!
spasení sme z milosti skrze Pána Je%i#a Krista.  "#!
 "$!
 Sú u$ ur#ené miesta, kde sa budú 3- a 5-d'ové kluby kona&? "%!
 Toto leto by sme chceli dobrú správu prinies) na sídliská, ihriská a do parkov t$chto miest "&!
a obcí: Bánovce nad Bebravou,  Dubnica nad Váhom,  Jur nad Hronom, Kra'ovany,  *aca,  "'!
Tekovsk$ Hrádok, Zvolen a na 7 miestach v Bratislave – v Petr%alke, Na Dlh$ch Dieloch, "(!
v Dúbravke,  dvakrát v Devínskej Novej Vsi, vo Vrakuni a na Jazere Kuchajda.   ")!
 "*!
 Je nejak" spôsob, ako sa mô$u do tejto aktivity zapoji& bratia a sestry, ktorí #ítajú #+!
ná% informa#n" list? #"!
 Milí bratia, milé sestry, prosím, modlite sa za tieto miesta, aby tam Pán priviedol ve'a detí ##!
a pripravil ich srdcia na po!utie Bo%ieho slova. Ak by ste sa chceli do tejto modlitebnej slu%by #$!
zapoji), napí#te prosím na mail: frano@detskamisia.sk. Radi vám po#leme presnej#ie #%!
informácie, termíny a modlitebné námety. Ak by ste sa chceli do tejto slu%by priamo zapoji), #&!
budeme ve'mi radi. E#te stále h'adáme spolupracovníkov do tohto diela evanjelizácie.  #'!
  #(!
 Sú 3-a 5-d'ové kluby náro#nej%ou aktivitou ne$ ostatné letné aktivity Detskej #)!
misie? #*!
 3- a 5-d&ové kluby sú aktivitou, ktorá je pre mnoh$ch z nás ve'kou v$zvou. Ideme do $+!
neznámeho prostredia, medzi neznámych 'udí. Na druhej strane, je to aktivita, pri ktorej $"!
za%ívame obrovské posilnenie a povzbudenie od Pána.  $#!
 $$!
 Existujú mo$nosti zdokona(ova& sa v tejto slu$be?   $%!
 Áno. Potrebujeme neustále rás) a u!i) sa od in$ch. Toto leto by sme chceli vyu%i) príle%itos) $&!
nau!i) sa nie!o nové od na#ich kolegov z Rakúska. Viacerí pôjdeme na dva dni na Neziderské $'!
jazero (Neusiedler See), do kempingu, v ktorom rakúska Detská misia robí 5-d&ov$ klub $(!
po!as letn$ch prázdnin.  Aktivita je tam taká ob'úbená, %e dokonca majite' kempu si tento $)!
klub dal do reklamného prospektu ako animátorskú aktivitu pre deti. Detská misia má $*!
v kempingu postaven$ stan, v ktorom sa konajú ka%dodenné programy pre deti. Raz do %+!
t$%d&a mô%u prís) do stanu aj dospelí a je tam pre nich pripraven$ program.  Je nádherné, %e %"!
cez Detskú misiu mô%u by) aj rodi!ia oslovení evanjeliom a nasmerovaní do %iv$ch zborov. %#!
 Ve'mi sa na túto krátku exkurziu pri rakúskych kolegoch te#íme a veríme, %e to, !o sa %$!
nau!íme, budeme môc) pou%i) pri na#ej práci, aby Pán Je%i# bol osláven$ v %ivotoch mnoh$ch %%!
detí, dorastencov i dospel$ch.  %&!

Michal Fra(o %'!
 %(!
 %)!
(kolenie pre dobrovo-n,ch spolupracovníkov letnej misie de)om bude v piatok 22. júna %*!
od 17:00 a v sobotu 23. júna od 9:00 do 16:00 v Bratislave na Legionárskej !. 6. &+!
Materiál pre Daj #ancu de)om 2012: Je'i* – môj Spasite- a Priate- &"!
/al*ie evanjeliza!né materiály: Tvoj Spasite', Bo%ie nádherné spasenie, JA SOM, Ve'ká &#!
premena, Jeden smer (Objednávky cez www.detskamisia.sk/obchod.) &$!
 &%!

 &&!
 &'!



!
6 

PLÁN AKCIÍ "!
 #!
U!eník 2012 (pre v#etk$ch záujemcov 17+) $!

 %!
Termín: 27. 8. – 1. 9. 2012 &!
Miesto: Stredisko Detskej misie Prame& v "astej – Píle !. 27 '!
Za!iatok: pondelok 27. 8. 2012 – registrácia 16:00 – 18:00  (!
Ukon!enie: sobota 1. 9. 2012 – obedom (12:00 – 13:00) )!
Poplatok: 45 EUR, 40 EUR (nad 150 km), 35 EUR (letní misionári DM) *!
Záloha: 15 EUR (Po#lite do 15. 8. 2012 na !. ú.: "SOB 584735843/7500, do poznámky "+!
pre prijímate'a napí#te: U!eník 2012 a svoje priezvisko.) ""!
 "#!
Hostia U!eníka:  "$!
Mgr. Stanislav a O'ga Kaczmarczykovci, Mgr. Marián a O'ga Ka&uchovci, Peter Kozár "%!

Hlavná téma: Odkaz knihy Kazate' pre sú!asnos) "&!
• Biblické #túdium (S. Kaczmarczyk) "'!
• Stretnutia s krá'om *alamúnom na chatkách "(!
• Semináre: U!eník v rodine, Môj de& s Pánom, Vz)ahy medzi kres)anmi a nekres)anmi, ")! ! ! ! Man%elstvo, Liberalizmus, Biblia a protire!enia a iné. "*!
• Diskusné krú%ky, spev, chvály, táborák, spolo!enské hry, v$lety, #port, filmov$ klub #+!
• Nová modlitebná chatka !. 17 – otvorená #"!

 ##!
Registrácia: Prihlá#ky posielajte do 15. 8. 2012 e-mailom na detskamisia@detskamisia.sk #$!
alebo na adresu Detskej misie: Legionárska 4, 811 07 Bratislava. Uprednost&ujeme #%!
záujemcov o cel$ pobyt. Príjem prihlá#ok nepotvrdzujeme. #&!
__________________________________________________________________ #'!
 #(!
Víkendovka mlad*ieho dorastu #)!
 #*!
Termín:  5. – 7. 10. 2012 $+!
Miesto:  Prame& – "astá $"!
Garant:  Mgr. Vladimír Terem $#!
___________________________________________________________ $$!
 $%!
Spolo!n, de) pracovníkov s de+mi $&!
Máme Dobrú správu pre TEBA, deti, zbory…  $'!
 $(!
Termín:  20. 10. 2012 $)!
Miesto:  Bratislava $*!
Garant:  Ing. Michal Fra&o %+!
 %"!
Podujatie organizuje DM v spolupráci s cirkevn$mi zbormi a misijn$mi organizáciami. %#!
"akáme /A, lebo teraz je !as dovoli) Svätému Duchu meni) %ivoty detí. %$!
 %%!
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LETNÉ TÁBORY "!
 #!
!$!
 Letné tábory Detskej misie umo%&ujú zá%itkov$m spôsobom pre%i) t$%de& neopakovate'nej %!
atmosféry v kolektíve rovesníkov pri Bo%om slove, sú)a%iach, hrách a in$ch táborov$ch &!
aktivitách. V !ase uzávierky Informa!ného listu sme mali e#te vo'né miesta v nasledujúcich '!
turnusoch: (!
 )!

 *!
Neváhajte a vyu'ite posledné vo-né miesta! "+!

 ""!

 "#!
Kontakt na vedúcich turnusov::hrusovska@detskamisia.sk, frano@detskamisia.sk, "$!
terem@detskamisia.sk, marhofer@detskamisia.sk, juraj.mazak@gmail.com "%!
 "&!

 
Termín 

 
Miesto konania 

 
Vek. kategória 

 
Vedúci turnusu 

 

30. 6. – 7. 7. 2012 PRAME0, "astá deti Ing. .. Hru#ovská 

7. – 14. 7. 2012 PRAME0, "astá star#í dorast Ing. M. Fra&o 

14. – 21. 7. 2012 PRAME0, "astá #portov$ tábor – deti  .. Marhofer 

21. – 28. 7. 2012 PRAME0, "astá konverza!n$ tábor – 
star#ie deti (9 – 12 r.) 

Ing. .. Hru#ovská 

21. – 28. 7. 2012 Svät$ Anton, 
Banská *tiavnica 

mlad#í dorast Mgr. V. Terem 

28. 7. – 4. 8. 2012 PRAME0, "astá deti Ing. M. Fra&o 

4. – 11. 8. 2012 PRAME0, "astá mlad#í dorast Mgr. V. Terem 

11. – 18. 8. 2012 Chme'ová, 
Bardejov 

deti Ing. J. Mazák 

18. – 24. 8. 2012 Chme'ová, 
Bardejov 

dorast Ing. M. Fra&o 
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LITERATÚRA "!
 #!
Objavy, ktoré zmenili svet $!
 %!
 Ponúkame vám balí!ek na prípravu letného tábora pre &!
deti vo veku 7 – 11 rokov. Základom pre jeho spracovanie sa '!
stali %ivotné príbehy známych vedcov a objavite'ov. Po!as (!
stretnutí sa deti zoznámia s Johannesom Keplerom, )!
Michaelom Faradayom, Samuelom F. B. Morsem a Georgom *!
Washingtonom Carverom. "+!
 Okrem v$nimo!n$ch schopností t$chto vedcov spája ""!
úprimná viera v Pána Je%i#a Krista. Svojimi objavmi nielen "#!
posunuli 'udstvo dopredu, ale zárove& poukázali na Bo%iu "$!
múdros) a silu. "%!
 Na CD nájdete kompletn, balí!ek na prípravu letného "&!
tábora (program tábora, ranné stí#enia, lekcie o vedcoch, "'!
návrhy na hry, kvízy, semináre, ru!né práce a pod.), prílohy (ústredné pravdy, názorné "(!
pomôcky k ver#om na zapamätanie, pomôcky k hrám a kvízom, zápisník letného tábora ")!
a pod.), prezentácie k lekciám v programe Microsoft® PowerPoint®. "*!
 Cena CD: 6 Eur #+!

 #"!
Ponuka misijn,ch príbehov na letné tábory ##!
 #$!
 Deti dnes potrebujú nasledova) dobré vzory. Zoznámte ich po!as leta s misionármi, ktorí #%!
odhodlane niesli evanjelium !asto v )a%k$ch a %ivot ohrozujúcich situáciách. #&!
  #'!
Na*a ponuka: #(!

• Charles Studd   8,70 EUR #)!
• Corrie Ten Boom  9,65 EUR (flashcard), 0,85 EUR (text) #*!
• William Carey   7,00 EUR  $+!
• John Paton    6,65 EUR (flashcard), 1,40 EUR (text) $"!
• Ti-Fam      8,50 EUR $#!
• Madugu      10,3 EUR $$!
• Hudson Taylor   6,65 EUR (flashcard), 1,40 EUR (text) $%!

 $&!
Kompletnú ponuku literatúry Detskej misie nájdete v Objednávkom liste literatúry, ktor! je prílohou $'!
Informa$ného listu, alebo v na#om internetovom obchode www.detskamisia.sk/obchod. $(!

Zmrzlinová párty 
 
 Párty balí!ky sú ob'úben$m materiálom, pomocou ktorého 
mô%ete de)om pripravi) netradi!né tématické stretnutie.  
 Ústrednou témou nového balí!ka je príbeh troch chlapcov, 
ktorí sa stretávajú s poku#ením a musia sa s ním vyrovna). Na 
ne!akanú situáciu reaguje in$m spôsobom veriace die)a a inak 
die)a, ktoré e#te nepozná Pána Je%i#a. Zmrzlinová párty pomô%e 
de)om pochopi), %e jedine Pán Je%i# je ten, kto dáva silu odola) 
poku#eniu. 
 Balí!ek obsahuje okrem textu lekcie, názorné pomôcky k 
ver#u 1. Korintsk$m 3, 14 – 15, pomôcku k ústrednej pravde, 
pozvánky, farebné obrázky at(. 
 Cena: 4,50 EUR 
!



!
9 

H-adaj a nájdi "!
  #!
 Stránka H'adaj a nájdi aj v (al#ích mesiacoch $!
pokra!uje vo svojom obvyklom tempe. Ka%d$ %!
mesiac pridávame novú hru a dobrodru%stvo. &!
Na mesiac máj sa deti mohli te#i) z nového '!
dobrodru%stva o diev!atku menom Ti-Fam.  (!
 Vzh'adom k tomu, %e sa blí%i koniec )!
#kolského roka a letné prázdniny, rozhodli sme *!
sa, %e deti odmeníme (al#ím bonusom v "+!
podobe extra dobrodru%stva. Toto ""!
dobrodru%stvo bude zamerané na cestovanie v "#!
!ase, kde si deti budú môc) pripomenú), ako "$!
Pán Boh tvoril prírodu, zvieratá a iné veci. "%!
Taktie% sme pre deti pripravili sekciu s názvom "&!
'Sp$taj sa sprievodcu', kde mô%u polo%i) "'!
sprievodcovi svoje otázky o Bohu alebo Biblii a "(!
on im na ne odpovie. Ak vás teda napríklad ")!
zaujíma, ko'ko rokov má Pán Boh, tak neváhajte a vyu%ite túto !as) aktivity, kde sa mô%ete "*!
dozvedie) odpove(.  #+!
 V jesenn$ch mesiacoch pripravujeme dobrodru%stvo, ktoré de)om interaktívnym spôsobom #"!
priblí%i Bibliu. V tomto dobrodru%stve deti objavia, kto ju napísal a ako dlho mu to trvalo...  ##!
 Ak ste e#te stránku www.hladajanajdi.sk nenav#tívili, tak vám odporú!am vyskú#a) to! #$!
 #%!

Andrea Kostrová (koordinátor pre www.hladajanajdi.sk) #&!
 #'!
 #(!
Kore*ponden!né kurzy #)!
  #*!
 Kore#ponden!né kurzy sú „*kolou 'ivota” pre deti i dorastencov. Sved!ia o tom i $+!
nasledujúce úryvky z listov detí. $"!
 $#!
 "okoládové penia'ky $$!
 -akujem, %e mi posielate listy. V%dy sa na ne ve'mi te#ím. V!era ve!er sme si !ítali príbeh $%!
o jablku. Ráno sa ma mama sp$tala, !i jej nedám z mojich !okoládov$ch penia%kov… Najprv $&!
som zaváhal, ale hne( som si spomenul, %e sa máme podeli). Tak som sa rozdelil.    $'!

Marko $(!
 Nezabúdame na narodeniny… $)!
 Chcem sa vám srde!ne po(akova) za blaho%elanie k mojim narodeninám. Naozaj ma to $*!
úprimne pote#ilo! Prajem vám, aby sa vám darilo v %ivote aj v práci a tie%, aby sa vám %+!
dobro, !o rozdávate, vrátilo, lebo dnes je na svete málo tak$ch 'udí, ako ste vy… %"!

Anna Kristína %#!
 %$!
 Ú'asná lekcia %%!
 -akujem vám za list a blaho%elanie k narodeninám, a aj za lekciu, bola ú%asná, najlep#ia %&!
zo v#etk$ch! %'!
 %(!
 V*etky kurzy %)!
 Dozvedela som sa ve'a nov$ch vecí. Myslím si v#ak, %e mnohé z nich aj zabudnem. Verím %*!
ale, %e to podstatné nie. Niekedy mi trvalo dlh#ie, k$m som sa k !ítaniu lekcie dostala… I tak &+!
v#ak zara(ujem kurz Orientácie spolu s kurzom Láska, chodenie, man%elstvo medzi najlep#ie, &"!
aké som kedy robila. Na konci kurzu mi je 'úto, %e som ho u% cel$ pre#la… &#!

J. H.  &$!
  &%!

SLU#BY DETSKEJ MISIE !
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LETNÁ MISIJNÁ PONUKA – literatúra zdarma "!
 #!
 Milí priatelia,  $!
 pre va#e misijné aktivity vám zdarma (len za cenu po#tovného a balného) ponúkame %!
nasledujúce materiály, ktoré sme získali z podporen$ch projektov: &!
 '!
 Rozm,*-al si u' o… (!
 Plnofarebná publikácia pre deti od 6 do 12 rokov. Obsahuje kvalitné vyu!ovanie, )!
dopl&ova!ky, kvízy, nie!o na prem$#'anie… *!
 "+!
 Traktáty pre deti (plnofarebná sklada!ka): ""!
 "#!
 • Vie*? "$!
 Základné informácie o Pánu Bohu, Pánovi Je%i#ovi a spasení. "%!
 "&!
 • Je tam zapísané tvoje meno? "'!
 O najdôle%itej#om mieste, kde by malo by) zapísané meno !loveka. "(!
Príbeh Janka Beláka. ")!
 "*!
 • Je'i* – môj Pán a Spasite- #+!
 Pre!o Ho potrebujem? "o mám urobi)? "o mi zas'úbil? #"!
 ##!
 Materiály si mô%ete objedna) na detskamisia@detskamisia.sk alebo na adrese Detskej #$!
misie (zadná strana obálky Informa!ného listu). #%!
 #&!
 Poznámka: K zásielke prilo"íme po#tovú pouká"ku so sumou po#tovného a balného. #'!
 #(!
 #)!
OSOBNÉ #*!
 $+!
Nová posila na V,chode i na Západe $"!
 $#!
 Sme v(a!ní Pánu Bohu, %e vypo!ul na#e modlitby a $$!
povzbudil Andreu Sabolovú, aby sa pridala do tímu $%!
pracovníkov Detskej misie. A(ka u% dlhé roky spolupracuje s $&!
Detskou misiou. Od 1. 6. 2012 nastúpila ako oblastn$ $'!
pracovník v Ko#iciach, kde prevezme prácu od O-gy $(!
Winklerovej. Olinka sa presunie na západ a rozbehne $)!
oblastnú prácu v Dubnici nad Váhom a okolí. $*!
 Prosíme, modlite sa za obe sestry, aby ich Pán Boh %+!
posil&oval v novej slu%be, aby im dával istotu, %e stojí pri nich %"!
a pomohol im prekonáva) v#etky preká%ky a problémy. %#!

 %$!
„… lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktor, +a dr'í za %%!

pravicu a vraví ti:  %&!
Neboj sa, ja ti pomô'em!” %'!

Izaiá* 41, 13 %(!
 %)!
Po&akovanie %*!
 &+!
 Milí vedúci Klubov Dobrej zvesti, chceme sa vám po(akova) za va#u vernú slu%bu &"!
medzi de)mi v #kolskom roku 2011/2012. -akujeme, %e ste vytrvalo rozsievali semienka &#!
Bo%ieho slova (,alm 126, 6). &$!
 &%!
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MODLITEBN0 T0#DE1 "!
 #!

Prosíme, modlite sa spolu s nami za letné aktivity! $!
%!

 &!
 '!
 (!
 )!
 *!
 "+!
 ""!
 "#!
 "$!
 "%!
 "&!
 "'!
 "(!
 ")!
 "*!
 #+!
 #"!
 ##!
 #$!
 #%!

 #&!

Pondelok 18. 6. 2012 
,alm 121, 1 – 2 

Detské tábory – "astá 
(Hru#ovská, Fra&o) 
Daj *ancu de+om: 

Sústredenie letn$ch misionárov 
 
 

Utorok 19. 6. 2012 
,alm 121, 3 

Tábor ml. dorastu – "astá 
(Terem) 

Daj *ancu de+om: 
Bratislava, Zvolen – Západ, Kra'ovany 

 
 

Streda 20. 6. 2012 
,alm 121, 4 

(portov, tábor – "astá 
(Marhofer) 

Daj *ancu de+om: 
Jur n. Hronom, Tekovsk$ Hrádok, *aca 

 
!

(tvrtok 21. 6. 2012 
,alm 121, 5 – 6 

Tábory – Chme-ová 
(Fra&o, Mazák) 

Daj *ancu de+om: 
Dubnica n. Váhom, Bánovce n. 

Bebravou 
 

Piatok 22. 6. 2012 
,alm 121, 7 

Tábor dorastu – Svät$ Anton 
(Terem) 

U!eník 2012 – "astá 
(Ková!) 

 
 

Sobota 23. 6. 2012 
,alm 121, 8 

Tábor st. dorastu – "astá 
(Fra&o) 

Konverza!n, tábor – "astá 
(Hru#ovská) 

!
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FOTOREPORTÁ# "!

 #!

 
Kurz EVD-1 v Ko#iciach Kurz EVD-1 v Bratislave 

Sústredenie pracovníkov v Prameni Sústredenie pracovníkov v!Prameni!

Zimn$ tábor dorastu MDD v Prameni 
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