
Ponuka praktickej 
spolupráce
Ponúkame praktickú pomoc pri 
rozbiehaní Klubov Dobrej zvesti.

Ponuka literatúry pre cirkevné zbory 
Radi Vám v zborovej práci pomôžeme literatúrou, 
ktorú vydávame. Zbory alebo cirkvi môžu ušetriť 
mnoho času a námahy pri príprave vlastných 
materiálov. Počas rokov vydávania literatúry sme 
zistili, aké náročné je pripraviť vhodný materiál na 
vyučovanie. Detská misia pri vytváraní materiálov 
dbá na splnenie nasledujúcich kritérií: 

- aby materiály zaujali mladú generáciu,

- aby v nich bolo jasné vyučovanie, aplikovateľné v  
živote detí a dorastencov,

- aby materiály boli pripravené kvalitne po obsahovej  
i po grafickej stránke,

- aby boli použiteľné medzidenominačne. Základom 
materiálov je jasné biblické učenie, a preto sú   
použiteľné na evanjelizáciu a výchovu k duchovnému 
rastu vo všetkých denomináciách, ktoré stavajú 
svojenučenie na Božom slove – Biblii.  

Ponuka registrácie Klubu Dobrej 
zvesti©

Zo skúseností vieme, že ľudia sú čoraz uzavretejší 
voči cirkvám a vo všeobecnosti ľahšie prijímajú 
veci, ktoré sa dejú cez občianske združenia. Aby 
bolo možné ľahšie otvoriť Klub Dobrej zvesti, napr. 
na základnej škole alebo aby mohli byť do klubu 
pozvané deti bez ohľadu na cirkevnú príslušnosť, 
ponúkame možnosť registrácie klubu pod Detskou 
misiou. Zároveň sa tým klub zapojí do modlitebného 
programu Detskej misie. 

Na fungovaní klubu sa tým nič nemení. Cirkevný zbor 
je zodpovedný za jeho organizáciu a vyučovanie. 
Detská misia registráciou poskytne svoje meno a ručí 
rodičom za to, že deti na klube vyučujú vyškolení 
pracovníci, je tam šírené dobré učenie (biblicky i 
metodicky) a klub funguje na medzidenominačnom 
princípe pre všetky deti. 

Tým, že registrované kluby máme v svojom 
adresári, vieme ich informovať o novinkách z Detskej 
misie. Viaceré materiály im môžeme ponúknuť 
za výhodnejšiu cenu. Pre pracovníkov v kluboch 
ponúkame možnosť pravidelných stretnutí raz do 
mesiaca. Tieto stretnutia sú zamerané na následné 
vzdelávanie, poradenstvo, vzájomné zdieľanie sa a 
modlitebnú podporu.   

“Zhromaždi ľud, mužov, ženy, 
deti..., nech počúvajú a učia sa 
báť Hospodina, vášho Boha, 
a nech sa usilujú plniť všetky 
slová tohoto zákona.” 
 5. Mojžišova 31, 12

Ak zbor plánuje založiť klub, 
môžu  naši pracovníci prísť                     
a pomôcť pri rozbehnutí klubu. Ak zbor plánuje letný 
tábor, víkendový pobyt či letnú evanjelizáciu 

na voľnom priestranstve 
a nemá zatiaľ s takýmito 
aktivitami skúsenosti, 
môžu sa k vám pridať naši 
spolupracovníci a pomôcť 
vám. 

Radi budeme s vami pri 
zrode vašich aktivít. 
Potom vám ich s 
dôverou prenecháme, 
lebo sme presvedčení, 
že by sme sa deťom, 

ktoré cez tieto aktivity uveria, 
nevedeli venovať tak komplexne, ako sa im môže 

venovať cirkevný zbor.  

Budúcnosť misie medzi deťmi a dorastencami vidíme 
v spolupráci s cirkevnými zbormi. 

V prípade záujmu o spoluprácu nás môžete 
kontaktovať. Radi vám poslúžime. 

PONUKA 
DETSKEJ MISIE
CIRKEVNÝM ZBOROM

Detská misia
Legionárska 4
811 07  Bratislava
Tel./Fax: 02/55569378
E-mail: detskamisia@detskamisia.sk
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Dr. Armin Mauerhofer prišiel ako kazateľ do 
malého zboru vo Švajčiarsku. Od začiatku svojho 
pôsobenia položil dôraz na prácu s deťmi. Viedol 
členov svojho zboru k tomu, aby sa venovali 
nielen deťom zo zborovej besiedky, ale aby mysleli 
aj na deti zo susedstva a na spolužiakov svojich 
detí. A tak začali členovia cirkevného zboru robiť 
v rôznych častiach svojho mesta Kluby Dobrej 
zvesti (stretnutie detí raz do týždňa na neutrálnej 
pôde). V týchto kluboch viedli deti k viere v Pána 
Ježiša. Práca s deťmi je behom na dlhé trate, ale 
zbor v tomto evanjelizačnom snažení vytrval. 
Po 15 rokoch už bolo v zbore vidieť ovocie ich 
práce. Zbor sa niekoľkonásobne rozrástol a okrem 
silnej mladej generácie v ňom pribudla stredná 
generácia. Boli to rodičia detí z klubov, ku ktorým 
zbor získal prístup práve cez prácu s ich deťmi.

Zvestovanie evanjelia tým, ktorí ho zatiaľ 
nepočuli, je Božou úlohou pre cirkev a Pán Ježiš 
to prikázal svojim nasledovníkom: „Choďte teda, 
čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v 
meno Otca, Syna i Ducha svätého a učiac ich 
zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. 
Ajhľa, ja som s vami až do konca sveta.“           

Mt 28, 19 – 20

Detská misia je presvedčená 
o tom, že miestny zbor hrá 
v Božom pláne evanjelizácie 
kľúčovú úlohu. Evanjelizácia 
detí, ktorá vychádzajúca 
z miestneho zboru, je 
mimoriadne efektívna, pretože 

zbor sa môže za deti modliť a 
zboroví pracovníci môžu slúžiť a 

duchovne rásť.

Miestny zbor sa vie postarať o potreby klubu.      
Ak si deti z klubu budú raz hľadať svoj duchovný 
domov, je pre nich úplne prirodzené, 
že prídu do zboru, ktorý im 
slúžil, ktorý sa za nich modlil, 
do zboru, kde poznajú ľudí. 

Detská misia ako misijná 
organizácia chce byť pomocou 
pre cirkevné zbory v napĺňaní ich 
evanjelizačného poslania. 

Pri evanjelizačnom zápase 
cirkevných zborov o mladú 
generáciu ponúka Detská misia             
pomoc v týchto oblastiach:

Kurzy a školenia pre pracovníkov     
s deťmi a dorastom 
Pre ľudí, ktorí vedú zborové besiedky, prípadne by 
chceli slúžiť na zborových Kluboch Dobrej zvesti, 
ponúkame nasledovné školenia:

Kurzy pre pomocníkov: 

Jednodňový kurz A pre začínajúcich pracovníkov s 
deťmi – vek od 13 rokov

Jednodňový kurz B pre začínajúcich pracovníkov s 
deťmi – vek od 14 rokov

Kurzy pre pracovníkov s deťmi a dorastom:

Kurzy majú minimálnu vekovú hranicu 16 rokov 
a rozsah je 30 – 35 hodín. Obvykle sú to 2 – 3 
víkendy. 

Kurz Efektívne vyučovanie detí – stupeň 1 
(EVD-S1) je základným kurzom, ktorý odporúčame 
absolvovať každému pracovníkovi s deťmi. Je 
zameraný na evanjelizáciu detí. 

Kurz Efektívne vyučovanie detí – stupeň 2 
(EVD-S2) je zameraný na duchovný rast detí. 
V kurze sú predmety o tom, ako viesť deti k 
modlitbe, k čítaniu Biblie, ku svedectvu a pod. 

Kurz Efektívne vyučovanie detí – stupeň 3 
(EVD-S3) je zameraný na špecifické problémy 
detí, s ktorými sa stretávajú, ako je napríklad 
rozvod rodičov, nadmerné trávenie času pred 
televíziou a internetom, zneužívanie, drogy, vplyv 
hudby a falošných náboženstiev. Účastníci dostanú 
užitočné informácie o tom, ako zorganizovať 
víkendový tábor, športový deň, návštevu detského 
domova či detskej nemocnice. 

Kurz pre učiteľov predškolákov                                 
Jeho obsah je podobný ako pri kurze EVD-S1, 
avšak všetko je prispôsobené potrebám 
predškolákov. Študenti sa dozvedia aj niečo o 
práci s bábkami. 

Kurz pre prácu s dorastom                                
Poskytuje absolventom mnoho užitočných 
poznatkov a nástrojov pre prácu s dorastom. 
Hovorí o vývojových špecifikách tejto vekovej 
skupiny, preberajú sa rôzne metódy vhodné na 
prípravu biblických tém pre dorast.

Termíny a miesta kurzov Detská misia oznamuje 
cez Informačný list a cez internetovú stránku. 
V prípade, ak by váš cirkevný zbor mal záujem 
o školenie vo vašej oblasti, radi sa s vami 
dohodneme na termínoch, pricestujeme k vám a 
urobíme kurz u vás. Podmienkou pre uskutočnenie 
kurzu je aspoň 12 študentov. 


