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JESE! 2012 

Máme dobrú správu pre teba, deti, zbory: 
 

DeDe!!  DD  
 

 
Srde!ne vás poz"vame na prv" spolo!n" konferen!n" de# 

záujemcov o prácu s de$mi. 
 

 
Kedy?   Sobota 20. októbra 2012 
 
Kde?    Bratislava, Legionárska 4 a 6 
 
"as?    9:30 – 16:00 
 
Hos#:   Sebastian Edelmann  
      (riadite% DM pre strednú Európu) 
 
Z obsahu: * Venuj im svoj !as! 
 
      * Prínos klubovej !innosti pre zbory (svedectvá zo zborov) 
!
! ! ! ! ! ! * Nezanedbávajme moc Svätého Ducha v slu&be de$om 
!
Semináre: 13:15 – 14:30 
 
  S – 1  V$mena skúseností z klubovej %innosti 
 
  S – 2  Potrebujeme povzbudenie a vzdelávanie? 
 
  S – 3  V$znam klubov pre pred&kolákov 
 
  S – 4  Ako si udr'a# disciplínu? 
 
 

 
Konferen!n" de# organizuje Detská misia v spolupráci s cirkevn"mi zbormi. 
 
Poznámka: !al"ie informácie nájdete na www.detskamisia.sk. 



KOMU ALEBO "OMU VENUJE( SVOJ "AS? 
 

 

  
 'as je najvzácnej(í majetok, ktor" 
vlastníme. Na(ou najdôle&itej(ou úlohou v 
&ivote je správne ho vyu&i$, t. j. „&i$ 
múdro” a „vykupova$ !as” (Kolosensk"m 
4, 5). 
  
 Ná& majetok: 57 600 sekúnd za de) 
a 200 000 hodín plánovaného %asu za 
'ivot. 
 
 )ivot je krátky a krásny sú!asne, ak ho 
správne pre&ívame, nie ako nemúdri, ale 
múdri (Efezsk"m 5, 15). 
 Komu sa oplatí venova$ !as? Rozhodne 
Pánu Bohu – ná(mu Tvorcovi. 
 'omu máme venova$ svoj !as? Pánovi 
Je&i(ovi Kristovi v obetavej slu&be in"m. 
Ve%mi dôle&itou kategóriou Bo&ieho 
záujmu sú deti.  

  

 Ko%ko z ná(ho najvzácnej(ieho majetku 
– !asu – im venujeme? Zamyslime sa nad 
príbehom matky a jej syna. 

  Z práce sa &ena vrátila neskoro, unavená a podrá&dená. Jej (es$ro!n" syn ju !akal 
pri dverách. Polo&il jej otázku: „Mami, ko%ko zarobí( za hodinu?” Mama unavene odvetila: 
„'o je to za otázku, pre!o sa p"ta(? „Iba to chcem vedie$. Povedz mi, prosím, ko%ko 
zarobí( za hodinu?” Mama chví%u váhala a potom povedala: „Ke* to musí( vedie$, tak je 
to 10 Euro za hodinu.”  
 Syn zosmutnel a povzdychol si: „Mami, mô&e( mi po&i!a$ 5 Euro?” Mama sa 
rozhnevala: „Ak chce( peniaze len na nejakú hlúpu hra!ku, alebo in" nezmysel, tak 
r"chlo odpochoduj spa$ do svojej izby! Prem"(%aj o tom, pre!o si tak" sebeck"! Ja v práci 
nedriem len pre nejaké detské zbyto!nosti!” 
 Chlapec potichu odi(iel do svojej izby a zavrel za sebou dvere. )ena si sadla. 
Chlapcove otázky ju ve%mi rozru(ili. Ako sa mô&e takto p"ta$? Bezo!ivo &iada peniaze… 
Asi po hodine sa &ena upokojila a za!ala prem"(%a$: „Mo&no, &e skuto!ne tie peniaze 
potrebuje…”  
 Pristúpila ku dverám chlapcovej izby a otvorila ich. „U& spí(?” op"tala sa. „Nie, mami. 
Som hore,” odvetil chlapec. „Prem"(%ala som a myslím si, &e som na teba zbyto!ne 
kri!ala. Mala som dlh" a náro!n" de#. Vyliala som si na tebe zlos$. Prepá! mi to a tu má( 
t"ch 5 Euro, ktoré si chcel.”  
 Mal" chlapec sa posadil a usmial sa: „Ach, mami, ve%mi pekne ti *akujem!” Potom 
siahol pod vankú( a vytiahol pár mincí. )ena videla, &e u& nejaké peniaze má a pocítila, 
ako sa jej znova zmoc#uje hnev. Chlapec spo!ítal v(etky svoje peniaze a pozrel na 
mamu. 
 „Pre!o chce( viac pe#azí, ke* u& nejaké má(?” sp"tala sa podrá&dene. „Preto&e som 
nemal dos$, ale teraz u& mám,” odpovedal chlapec. „Mami, teraz mám 10 Euro. Mô&em si 
kúpi$ hodinu tvojho !asu. Prosím, prí* zajtra skôr. Mohli by sme spolu zjes$ puding, ktor" 
vie( tak ú&asne pripravi$.”  
 )ene sa nahrnuli do o!í slzy. Objala svojho malého syna a poprosila ho  
o odpustenie. 

                       (Autor neznámy)

 
"!



PRE"O SA OPLATÍ VENOVA* "AS DE*OM? 
  

 EDVARD KIMBALL, predava! obuvi a 
u!ite% nede%nej (koly v Chicagu, ve%a !asu 
venoval de$om. Hodiny a hodiny trávil 
t"m, &e nav(tevoval mlad"ch %udí na 
uliciach vnútorného Chicaga a sna&il sa 
ich získa$ pre Krista. V*aka nemu bol v 
roku 1858 spasen" chlapec, ktor" sa volal 
D. L. Moody. Moody dospel a stal sa z 
neho kazate%. 
 V roku 1879 získal Moody pre Krista 
mladíka menom F. B. Meyer, ktor" sa 
tie& stal kazate%om. Svojím nad(ením pre 
osobné náv(tevy získal Meyer pre Krista 
J. W. Chapmana. Ten sa stal takisto 
kazate%om a priniesol evanjelium 
basebolovému hrá!ovi, ktor" sa volal 
Billy Sunday. Ako atlét a evanjelista v 
jednej osobe Sunday viedol prebudenie v 
Charlote, v Severnej Karolíne. Bolo 
nato%ko úspe(né, &e tam bol pozvan" 
evanjelista Mordecai Ham. Ke* Ham 
kázal, odovzdal svoj &ivot Pánovi Je&i(ovi 
mladík Billy Graham. 

 Toto v(etko za!alo t"m, &e bolo pre 
Je&i(a získané jedno malé die$a. 
 Nie v(etci mô&eme by$ ako D. L. Moody, 
Billy Sunday alebo Billy Graham, ale 
v(etci sa mô&eme sta$ nástrojom, ktor" 
bude pou&it" na to, aby sa za!alo nie!o 
dobré v &ivote iného !loveka. 
 Nie som tak", za akého ma %udia 
pova&ujú – extrémne obdarovaná 
osobnos$, ale mô&em ka&d" piatok 
nav(tevova$ (pinavé deti, ktoré sedia na 
rohoch ulíc a vyzerajú rovnako, ako som 
vyzeral ja v ich veku. Niekto ku mne 
pri(iel a nav(tívil ma, a preto som dnes 
tam, kde som. Nemám &iadny diplom a za 
mojím menom nie je mno&stvo titulov. Ale 
starám sa o in"ch a ty sa o nich mô&e( 
stara$ tie& a spolo!ne mô&eme tento ohe# 
prenies$ do ulíc. 
 My v(etci tú&ime po tom, aby nás Pán 
osobne nav(tívil. 'asto sa to deje cez 
na(u osobnú náv(tevu pre Pána. 

 

 (Úryvok z knihy Billa Willsona (na fotografii): #í je tohle dít$?) 

#!



V+AKA: VENOVALI "AS DE*OM A DORASTENCOM! 
 
 Po!as prázdnin a dovoleniek mnohí 
venovali svoj !as, energiu a kreativitu 
de$om a dorastencom v letn"ch táboroch, 
3-d#ov"ch a 5-d#ov"ch kluboch, 
rodinn"ch táboroch at*. +akujeme Pánu 
Bohu za nich! 
 

„Aké vzácne sú kroky t!ch, "o ako 
evanjelium zvestujú pokoj a dobré 

veci!” Rímskym 10, 15 
 
Kde sa táborilo? 
 
• Chme,ová pri Bardejove 
 
 S Bo&ím po&ehnaním máme za sebou 
detsk" tábor, kde sme mohli Bo&ím 
slovom poslú&i$ 21 de$om. V(etci sme 
mohli vníma$, &e Bo&ia láska a Jeho pokoj 
je medzi nami, !i u& v tíme, ale aj medzi 
de$mi. Povzbudením bol pre nás asi 9-
ro!n" ,ubko, ktor" pri(iel na pozvanie 
svojho bratranca. Hne* pri ve!eri sa 
odvá&ne prihlásil, &e sa bude s nami 
modli$ a za!al odrieka$ modlitbu Ot!e ná(, 
podobne sa to zopakovalo pri ve!ernom 
programe. Jeho vedúci sa mu pokúsil 
vysvetli$ potrebu osobn"ch modlitieb s 
na(ím Oteckom vlastn"mi slovami. A tak 
na druh" de# smelo a naozaj v tej 
najvä!(ej úprimnosti sme sa mohli 
pripája$ k jeho modlitbám, v ktor"ch 

nádherne vyjadroval svoju v*a!nos$ a 
svoje prosby v dôvernom priate%skom 
rozhovore s na(ím Oteckom. 

 
• Svät$ Anton pri Banskej (tiavnici
 
 Tohtoro!né tábory Detskej misie niesli 
názov Skú(ka odvahy. De$om a 
dorastencom sme pribli&ovali rozhodnutia 
bohabojného Daniela a jeho priate%ov. 
Drobnou skú(kou odvahy sme v(ak 
chví%ami prechádzali aj my, ke* sme sa 
rozhodli po prv"krát zorganizova$ tábor 
dorastu v strede Slovenska a tábor sa 
nap-#al pomaly. Hoci bol tábor skôr 
rodinn", kvôli miestu sa ho mohli 
zú!astni$ aj tí, ktorí na tábore e(te neboli. 
 Skú(kou odvahy prechádzali aj Zuzka a 
Noemi, ktoré ostatn"m táborníkom 
povedali krátke svedectvo o svojom &ivote 
s Bohom. Skú(kou odvahy prechádzali aj 
vedúci, ktorí sa starali o kuchy#u, ke*&e 
pre ve%kú skupinu nevaria ka&d" de#. 
 

 

Nakoniec skú(kou odvahy prechádzajú a 
budú prechádza$ v(etci, ktorí chcú chodi$ 
po Bo&ích cestách.

$!



• Kluby na vo,nom priestranstve (3 – 5-d)ové kluby) 
 
 Sme v*a!ní za dva 3-d#ové kluby na dvoch sidliskách 
v Bratislave. Na prvom mieste nás povzbudilo to, &e 
sme mohli vidie$ zmenu postojov dvoch diev!at. 
 V prv" de# nám povedali falo(né mená, ale pri u!ení o 
hriechu a pokání a o tom, &e Pán Je&i( má moc na zemi 
odpú($a$ hriechy, sa nám priznali, &e klamali a povedali 
nám svoje skuto!né mená. 
 

%ubica Ková&ová 
  

 V Jure n/Hronom prebiehali stretnutia v „Jurskom 
parku” a prichádzalo tak pä$ a& dvanás$ detí. Bolo vidie$, &e deti h%adajú program pre vo%n" 
!as, lebo pri príchode mali stále rovnakú otázku: Budeme sa hra$ novú hru? Vybran" 
program aj témy sa de$om pá!ili a odchádzali domov spokojné. 
 V Tekovskom Hrádku sme sa stretávali popoludní. Na pôde Reformovaného zboru sme 
pre&ívali !as hier a usmernenia Bo&ím slovom. De$om sa témy pá!ili a mnohé z nich biblické 
príbehy po!uli po prv"krát, aj ke* viacerí u& mali viac 
ako osem rokov. Po!asie bolo horúce, a tak sme sa po 
chví%ke hier uch"lili do budovy fary, kde bolo príjemne a 
sestry nám pripravili na ka&d" de# !erstvé kolá!e. 
 Záver júla a za!iatok augusta sme pre&ívali v Banskej 
(tiavnici na 5-d)ov$ch kluboch. Boli sme trojica 
„star(ích pánov”, ktorú sprevádzala Katka z miestneho 
dorastu. Program bol pre deti spestrením prázdnin a 
videli sme, ako sa te(ia na *al(ie stretnutie. 
 V auguste sme oslovili deti v Bratislave - Petr'alke 
na dvoch miestach. Aj ke* slnko pálilo a vonku bolo 34 
stup#ov, deti prijali pozvanie a bolo ich na stretnutiach v priemere osem. Vo (tvrtok pri(li aj 
rodi!ia a star" otec jednej ve%mi (ikovnej diev!inky. .ikovnos$ som videl v jej dobrej 
pozornosti a v"bornej pamäti, ktorou prev"(ila ostatné deti. Jednému z chlapcov som dal 
Nov" zákon, aby si mohol pre!íta$ aj iné príbehy Biblie. Má u& dvanás$, no doma majú len 
obrázkovú Bibliu a tá je dos$ stru!ná. Nov" zákon prijal s obavou, no v(imol som si na #om, 
&e si knihu vá&i.  
                                    %ubomír Marhofer 
 Predposledn" augustov" t"&de# sme pre deti vo 
Zvolene pripravili misijné kluby o krá%ovstve. 
Samozrejme o Krá%ovstve, ktorého centrom je Pán Boh. 
Chceli sme de$om priblí&i$ tri dôle&ité pravdy: 1. V(etky 
krá%ovstvá majú svojho krá%a. 2. Nie ka&d" je hodn" &i$ v 
krá%ovstve. 3. Ako sa mô&eme dosta$ do krá%ovstva. 
Posledné roky nám pribúdalo na na(om programe 
pred(kolákov a my sme si uvedomovali, &e na(e 
vyu!ovanie je pre nich komplikované. Preto sme sa u& 
vlani rozhodli, &e sa pokúsime urobi$ paralelné programy 
pre (kolákov aj pred(kolákov. Videli sme, &e to bolo 
správne rozhodnutie, preto&e sme sa mohli neru(ene 
venova$ (kolákom, pri!om pred(koláci na inom mieste mali svoje ru!né práce a piesne. 
Rodi!ia boli za na(e aktivity v*a!ní. No na(li sa aj takí, ktorí kvôli kres$anstvu na druh" de# 
prís$ nechceli…   

        Vlado Terem 

%!

V+AKA: VENOVALI "AS DE*OM A DORASTENCOM! 



• Rodinné tábory na rôznych miestach 
  
 Som v*a!n" Pánovi za mo&nos$ slú&i$ 
na rodinnom tábore cirkevného zboru 
ECAV Hanu&ovce nad Top,ou a Bystré. 
Bol som povzbuden" duchovn"mi 
svedectvami rodín, záujmom mlad"ch a 
detí o Bo&ie slovo. Biblická téma pre 
rodiny: Eliá( – Bo&í slu&obník. Lekcie pre 
deti, dorast i rodi!ov: Pán Je&i( – Dvere 
záchrany; Je tvoje meno zapísané v nebi? 
 

Jozef Ková& 
 

  
 U& po jedenástykrát sme sa stretli v 
Stredisku Detskej misie Prame# na 
rodinnom tábore cirkevného zboru 
Bratskej jednoty baptistov z 
Bratislavy. Pre&ili sme krásny t"&de#, 
po!as ktorého sme mohli upevni$ na(e 
bratsko-sesterské vz$ahy, ale zárove# 
sme sa mohli bli&(ie privinú$ k Bohu v 
náru!í nádhernej prírody pod hradom 
'erven" Kame#. Program bol u& tradi!ne 
zameran" na v(etky vekové kategórie: 
deti, tíned&erov, mláde& i dospel"ch. 
 V*aka Bo&ej láske sme pre&ívali 
atmosféru vzájomného prijatia a 
porozumenia napriek na(im %udsk"m 
rozdielom. V*aka Bohu za po&ehnan" !as!  
               

Miriam Ke"jarová 
 

  
 U& 15-ty rok prebiehal v ECAV Ko&ice 
letn" rodinn" pobyt. Sú to nádherné 
chvíle, kedy spolo!enstvo Bo&ej rodiny 
mô&e uprostred krás Bo&ieho stvorenia, 
mimo ka&dodenn"ch povinností a stresu 
dne(nej doby, za&íva$ intenzívnej(ie Bo&iu 
prítomnos$. Fascinujúcim je pre m#a 
vníma$ spolo!enstvo v pestrosti vz$ahov 
a vekov"ch neobmedzení, nako%ko tu 
prichádzame do kontaktu s mal"m 
!lovie!ikom takmer od 0 rokov a& po tetu 
Evu, ktorá u& prekro!ila vek 80-tich 
rokov.  Prostredníctvom &ivota Dávida sa 
mohlo 9 pred(kolákov a 14 (kolákov viac 
dozvedie$ o Bohu, ktor" h%adí do ná(ho 
srdca, povzbudzuje nás k odvahe, uis$uje 
o svojej vernosti a milosti a pripomína 

 

 

nádej, ktorá nap-#a na(e &ivoty v Pánovi 
Je&i(ovi. Mojou tú&bou je, aby mohlo !o 
najviac detí vyrasta$ v takomto 
po&ehnanom prostredí.! 

  Andrea Sabolová

V+AKA: VENOVALI "AS DE*OM A DORASTENCOM! 

Na rodinn$ch táboroch sa myslí  
na v&etky vekové!kategórie!!

&!



 
• Pokra%ovanie Klubov Dobrej zvesti na &kolách 
 
 Vieme, &e negatívnym trendom doby je nema# %as a by$ 
zaneprázdnen". T$ka sa to aj detí na Slovensku. Dobrou 
my(lienkou je prís$ za nimi tam, kde sú a kde trávia spolu ve%a 
!asu. T"m miestom je aj &kola. .kola je zárove# ideálnym 
miestom na oslovenie aj t"ch detí, ktoré z rôznych dôvodov 
nemajú mo&nos$ dozvedie$ sa viac o Pánu Bohu. 
  
 Kluby Dobrej zvesti (KDZ) sú u& mnoh"m z vás dobre 
známe. Sú to pravidelné t"&denné stretnutia, ktoré sa konajú 
po!as (kolského roka v tom istom !ase a trvajú asi 90 minút. Hlavn"m $a&iskom t"chto 
stretnutí je systematické vyu!ovanie Bo&ieho slova v biblick"ch lekciách, doplnené spevom, 
modlitbou, u!ením ver(ov, kvízom, tvorivou aktivitou !i hrou. 
  
 Projektom Za%ni nov$ klub v &kole! chceme rozvíja$ prácu s de$mi a dorastom priamo na 
základn"ch (kolách, podpori$ a vyzva$ k spolupráci na zakladaní nov"ch klubov v (kolách po 
celom Slovensku *al(ích dobrovo%níkov z radov u!ite%ov a pedagogick"ch pracovníkov.  
  
 Po&iadavky zo strany Detskej misie na spolupracovníkov, ktorí by sa do projektu radi 
zapojili zalo&ením Klubu Dobrej zvesti v (kole v ich obci, meste: 
  
• predchádzajúce skúsenosti s prácou s 
 de$mi alebo dorastencami (nede%ná 
 besiedka, KDZ, pravidelné zborové aktivity 
 pre deti, dorast), 
• pedagogická prax v (kolstve na pln" 
 úväzok vítaná (u!ite%, vychovávate%), 
• nevyhnutnou podmienkou je u& 
 absolvovan" kurz Efektívne vyu!ovanie 
 detí (EVD), minimálne stupe# 1, resp. Kurz 
 pre pracovníkov s dorastom (KPD).  
 
 V(etk"m záujemcom, ktorí sa rozhodnú 
zalo&i$ nov" klub v (kole, po(leme (tartovací 
balí%ek k zalo&eniu KDZ v zv"hodnenej cene  
5 EUR. 
 
• Materiály a literatúra pre kluby 
  
 Pomocou pre !innos$ KDZ je návrh plánu 
vyu!ovania na pä$ rokov – 5-ro%n$ cyklus 
Klubov Dobrej zvesti – má spolo!n" nult" 
ro!ník pre za!ínajúce kluby. Po odu!ení tém 
nultého ro!níka sa mô&ete napoji$ na 
príslu(n" (kolsk" rok v cykle. Pod%a neho 
vyu!uje vä!(ina KDZ na Slovensku i vo svete 
a v prípade, &e sa ho budete prid/&a$, vám 
vieme zabezpe!i$ materiály na vyu!ovanie na 
dan" (kolsk" rok. Viac informácii získate v 
Detskej misii. 
 

JESENN- REFLEKTOR: KLUBY DOBREJ ZVESTI 

'!



 
NOVINKA – Nasleduj Je'i&a 
 

 Pripravujeme vydanie pokra!ovania materiálu pre dorast 
s názvom Nasleduj Je&i(a. Na príkladoch biblick"ch postáv, 
ktoré sa stretli s Je&i(om, mô&ete dorastencom prakticky a 
jasne vysvetli$, !o to znamená by$ Bo&ím nasledovníkom. 
Peter, Ján, Judá(, Ondrej a Mária krá!ali po boku Bo&ieho 
Syna. Ako sa to odrazilo v ich &ivotoch, to spolo!ne s 
dorastencami zistíte v 12 lekciách ur!en"ch predov(etk"m 
pre 11 – 15-ro!n"ch chlapcov a diev!atá. 
 Ku ka&dej lekcii sú pripravené názorné pomôcky a 
pracovné listy. Pri vä!(ej skupine mô&ete pou&i$ fólie so 
spätn"m projektorom alebo projektor a prezentáciu 
v programe PowerPoint®, ktorú nájdete na prilo&enom CD. 
 Veríme, &e tento materiál bude po&ehnaním pre 
mnoh"ch u!ite%ov a dorastencov. 
  
 Materiál zaradíme do na(ej ponuky literatúry v priebehu 
jesene 2012. 
!
 

 
Materiály pre dorast 
 
Boh hovorí – vyu!ovanie o Biblii, Desiatich Bo&ích 
prikázaniach a osobe a diele Pána Je&i(a Krista. 
 
Bo'ia cesta – vyu!ovanie o tom, ako spozna$ Boha a 
krá!a$ po Bo&ej ceste. 
 
Kres#ansk$ bojovník – vyu!ovanie o duchovnom boji, 
Bo&ej v"zbroji a modlitbe pomô&e va(im dorastencom 
obstá$ v boji s nepriate%om. 
 
Cena ka&dého dielu je 9 .. 
 
Materiály si mô'ete objedna( v internetovom obchode 
Detskej misie – www.detskamisia.sk/obchod. 
 
 
Vyu'ite ponuku niektor$ch materiálov Detskej misie na CD! 
 

 
 Tvoj Spasite, (obrázky, text, balí!ek) – 5 lekcií zo &ivota Pána Je&i(a  
 "o by malo vedie# ka'dé die#a (obrázky, text) – 5 doktrinálnych lekcií   
 Cirkev – Bo'ia rodina (obrázky, text, balí!ek) – 5 lekcií 
 
 Cena ka&dého CD je 5 .. 
 
 

LITERATÚRA DETSKEJ MISIE 

(!

Materiál pre prácu s dorastom
Z cyklu na

rokov

5

BOH

Pracovné listy a plnofarebná prezentácia na prilo! enom
 CD

12 lekcií
pre dorast, ktoré  

mô!ete pou!i" na  

24 stretnutiach

hovorí

Vhodné pre vyu#ovanie 11 – 15-ro#n$ch,
s mo!nos"ou prispôsobi" pre 16 – 18-ro#n$ch



 
Kore&ponden%né kurzy – z na&ej po&ty 
 
 Milá Detská misia! 
 
 !akujem Ti za prekrásnu knihu Bibliu, ktorú 
som dostal. Ka'd) de* si z nej &ítame. Ve+mi sa mi 
pá&il aj kurz Prieskumník… 
 

Marko (6 rokov) 
 Dobr) de*! 
 
 Je ú'asné, 'e nie&o také ako Detská misia vôbec 
existuje. Ur&ite ste si v"imli, 'e ná" Samko má len 
14 mesiacov. Sám e"te nevie &íta( ani písa(, ale ve+mi som chcela (ako jeho mamina), aby 
raz a' bude vä&"í, mal aj on mo'nos( si pre&íta( krásne príbehy v lekciách z 
kore"ponden&n)ch kurzov, aby si spolu so mnou raz vyplnil OTÁZKY a ODPOVEDE.  
 A ke,'e som nevedela, &i Detská misia bude fungova( aj o pár rokov, &ítala a vyp-*ala som 
lekcie za Samka. Odlo'ila som mu v"etko, &o od Vás dostal, prepísala som mu aj otázky a 
odpovede spolu s obrázkami, aby si ich raz mohol vyplni(… 
 

Samkova mama 
 

H,adaj a nájdi – internetová stránka pre deti 
 
 V mesiaci august sme na stránku pridali 
dobrodru&stvo s názvom Stvorenie. Deti v #om 
nav(tívia vedecké múzeum a v sprievode 
profesora h%adajú odpovede na otázky z oblasti 
evolu!nej teórie a stvorenia. Deti sa navy(e po 
prejdení tohto dobrodu&stva budú môc$ te(i$ z 
pekn"ch grafick"ch bonusov. Tieto bonusy 
pozostávajú zo 6 tla!ite%n"ch pdf dokumentov. 
Ka&d" z nich je jedine!n". Jeden zaznamenáva 
biblické ver(e o stvorení, *al(í je o známych 
veriacich vedcoch. 
 V mesiaci september na stránke pribudne 
dobrodru&stvo s názvom Kto je Je'i&. S hlavnou 
postavou Zuzkou sa v #om ponoríme do hlb(ieho skúmania osoby Pána Je&i(a, pre!o je tak" 
dôle&it" a ako sa s Ním mô&eme stretnú$. Po!as objavovania si deti zahrajú aj hry, ktoré 
preveria ich bystros$, r"chlos$ a (ikovnos$. 
 V októbri pomô&eme trom kamarátom rie(i$ projekt do &koly. Ten sa zaoberá kníhtla!ou 
a hlavne prvou vytla!enou knihou – Bibliou. Deti preskúmajú, kto napísal Bibliu a ako dlho 
mu to trvalo. Neskôr, v spojení s Bibliou, sa na stránke objaví aj &ivotn" príbeh o Martinovi 
Lutherovi. 
 Na*alej sa modlíme, aby technická !as$ tímu v USA a Nemecku mohla vytvori$ a dokon!i$ 
vhodnej(í systém, ktor" by nám umo&#oval pridávanie videí a aplikácií na stránku. Popritom 
Vás vyz"vame k zapojeniu sa do tejto slu&by. Va&e nápady, návrhy na obsah, hry 
a aktivity po&lite na: kostrova@detskamisia.sk. +akujeme! 

 
Andrea Kostrová (koordinátor pre stránku www.hladajanajdi.sk) 

 

SLU/BY DETSKEJ MISIE 
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AKTUALITY Z DETSKEJ MISIE 
 
• Odovzdanie &tafety v Detskej misii 
  
 Od 1. 9. 2012 sa nov"m národn"m riadite%om 
Detskej misie na Slovensku stal brat Ing. Michal 
Fra)o. Narodil sa, vyrástol i odovzdal svoj &ivot 
Pánovi Je&i(ovi v )iline. V"cvikovo-vzdelávací In(titút 
Detskej misie ukon!il v r. 1996 v Starej Turej. V 
Detskej misii slú&il u& po!as civilnej vojenskej slu&by 
()ilina, Bratislava). Po!as ro!ného pobytu na Biblickej 
(kole v Nemecku pre&il povolanie slú&i$ v Detskej misii 
v Ko(iciach, kde za&íval Bo&iu pomoc a po&ehnanie v 
r. 1994 – 2011.  
 Po roku asistencie s doteraj(ími národn"mi 
riadite%mi Jozefom a ,ubicou Ková!ovcami za!ína novú zodpovednú etapu svojho &ivota. 
 )eláme jemu, jeho man&elke Zuzane i dcérke Lenke mnoho Bo&ieho po&ehnania v 
o!akávaní *al(ej Bo&ej priazne: 
 „Zmu#ilí bu$te, nech sa upevní srdce v%etk!ch vás, ktorí o"akávate na 
Hospodina.”  /alm 31, 25 
 
 Mil" Mi(ko a milá Zuzka! 
 V mene tímu pracovníkov Detskej misie vás chceme uisti$, &e sme v*a!ní Pánu Bohu za 
vás, va(u doteraj(iu obetavú slu&bu a priate%stvo. Chceme sa verne za vás modli$ a 
v(emo&ne vás podporova$. 

Redakcia Informa&ného listu 
 
 Na tomto mieste chceme vyjadri$ ve%ké 
po0akovanie man'elom Jo'kovi a 1ubke 
Ková%ovcom, ktorí 21 rokov viedli prácu Detskej 
misie na Slovensku.  
 Ke* sa brat Jozef Ková! vrátil v roku 1990 z In(titútu 
Detskej misie v (vaj!iarskom Kilchzimmri, vtedaj(í 
európsky riadite% Detskej misie, Samuel Doherty, ho 
oslovil, !i by nebolo mo&né rozbehnú$ prácu Detskej 
misie vo vtedaj(om 'eskoslovensku.  A tak v marci 
1991 bola registrovaná Detská misia. Postupne Pán 
pridával man&elom Ková!ovcom *al(ích 
spolupracovníkov a mohli tak roz(íri$ prácu Detskej 
misie v *al(ích oblastiach Slovenska.  Po!as v(etk"ch t"ch rokov, v ktor"ch man&elia 
Ková!ovci túto prácu viedli, sa neprestávali modli$ za svojich spolupracovníkov a ich rodiny. 
Boh sa k t"mto modlitbám priznával a mnohí sme poci$ovali, ako sa nás Boh cez ich modlitby 
a úprimn" záujem dot"ka. Svoj záujem o %udí Ková!ovci vyjadrovali náv(tevami, telefonátmi, 
poh%adnicami s povzbudiv"mi ver(ami z Bo&ieho slova, ktoré nám poslali i t"m, &e si vedeli 
na !loveka vyhradi$ !as a vypo!u$ ho. ,ubka bola je pre nás v(etk"ch v misii ako „mama” – 
„prísna, ale milujúca”. Povzbudila, a ke* bolo treba, tak i napomenula, ale mala v&dy pre nás 
!as a cez svoju starostlivos$ o nás nám vyjadrovala, &e sme pre #u vzácni.  
 
 Milí Jo&ko a ,ubka! 
 Ako kolektív Detskej misie vám e(te raz ve%mi pekne *akujeme za v(etko, !o ste pre nás 
pracovníkov DM vykonali a vymodlili. Prajeme vám vo va(ej novej slu&be ve%a Bo&ieho 
po&ehnania, sily a Jeho vedenie. 

Va"i v,a&ní spolupracovníci z Detskej misie 

*+!



AKTUALITY Z DETSKEJ MISIE 
 
• Kytica po0akovania 
 
 Aj dnes po vy(e 21 rokoch slu&by v Detskej misii 
mô&eme potvrdi$ pravdivos$ ver(a, ktor" zohral dôle&itú 
úlohu pri na(om povolaní opusti$ civilné zamestnanie a 
slú&i$ de$om: 
 
 „Nemám vä%&ej radosti, ako ke0 po%ujem, 'e moje 
dietky chodia v pravde.” 3. list Jánov, 4. ver& 
 
 +akujeme Pánu Bohu, &e nám dal nezaslú&enú milos$ 
stá$ pri zrode Detskej misie v 'eskoslovensku (7. 3. 1991) 
a na Slovensku (1. 1. 1993). 
 
 „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho 
milosrdenstvo sa nekon%í; obnovujú sa ka'dého rána,  
ve,ká je Tvoja vernos#.” /alospevy 3, 22 – 23 

 
 Do na(ej „kytice v*aky” zahr#ujeme: na(ich nadriaden"ch v Detskej misii, 
spolupracovníkov, obetav"ch dobrovo%níkov, vytrval"ch modlitebníkov, podporovate%ov, 
priate%ov, deti, dorastencov, mláde&níkov… 

 )ia%, nemô&eme by$ v tomto po*akovaní 
konkrétni. Mohli by sme niekoho z tejto 
ve%kej „kytice” vynecha$ – radi budeme 
konkrétni pri *al(ích stretnutiach a spolupráci 
(s DM sa nelú!ime). 
 
 Na&e krédo v slu'be Detskej misie: 
Ka'd$ spolupracovník v misijnej slu'be 
je Bo'ím darom z milosti, a nie vecou 
ná&ho v$beru ani na&ich zásluh. 
 
 Ve%kú rados$ máme z povolania Michala a 
Zuzky prevzia$ (tafetu vedenia Detskej misie. 

Uis$ujeme ich o na(ich modlitbách, pomoci a podpore. )eláme vám: 
 Jozef: „… nech spo&inie na vás dvojnásobok Ducha Svätého…” 2. Krá%ov 2, 9 
 1ubica: „Po'ehnan) Boh a Otec Pána ná"ho Je'i"a Krista, ktor) nás v nebesk)ch veciach 
po'ehnal v Kristu Je'i"i v"etk)m duchovn)m po'ehnaním.” Efezsk"m 1, 3 
 
• S Detskou misiou sa nelú%ime! 
 
 Pokia% nám Pán Boh dá *al(ích duchovn"ch a telesn"ch síl, tú&ime na*alej pracova$. 
  
 Na(a pracovná nápl#: 

- miestni pracovníci Detskej misie pre oblas$ Bratislavy, 
- vyu!ovanie, vzdelávanie a duchovné poradenstvo, 
- organiza!ná a ekonomická agenda v národnom úrade (,ubica). 

 
 Budeme v*a!ní, ke* nám aj na*alej zachováte svoju priaze# v modlitbách, financiách a 
praktickej pomoci. 

Jozef a %ubica Ková&ovci 
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