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ÚVODNÍK

Často pri pohľade na bezdomovcov alebo 
inak hendikepovaných ľudí ma napadne, že 
keby Pán Ježiš prišiel v dnešnej dobe na zem, 
zaujímal by sa práve o týchto ľudí, mnohokrát 
vytláčaných na okraj spoločnosti. Veď aj v čase 
pred vyše 2000 rokmi sa skláňal k chorým, 
slepým, rozprával sa s colníkmi a neviestkami. 
Prečo? Pretože mu záležalo na každom člove-
ku. A nerobil to len v určité oddelené dni, ale 
zachraňoval ľudí každý deň. 

Aj my, ako veriaci ľudia, sme vyzývaní k 
tomu, aby sme niesli Dobrú správu každému 
človeku (v Detskej misii každému dieťaťu), z 
každého národa, každý deň.

Pri práci s deťmi sa stretávame s takými, 
ktoré si „zamilujeme“ na prvý pohľad a je pre 
nás radosťou za nimi prichádzať a rozprávať 
sa s nimi. Na druhej strane sú však aj deti, 
s ktorými je to ťažšie. Sú nedisciplinované, 
mnohokrát odvrávajú, majú viac či menej vi-
diteľný problém. Práca s takýmito chlapcami a 
dievčatami je namáhavejšia a často si možno 
kladieme otázku, či to má vôbec zmysel, či aj 
takýmto deťom máme hovoriť evanjelium a 
pozývať ich na naše kluby...

Ak však sledujeme príklad Pána Ježiša, ne-
smieme hľadieť na deti ľudskými očami, ale 
potrebujeme Božie okuliare – plné lásky a 
záujmu o každého človeka, o každé dieťa. Z 
vlastných síl to nedokážeme, jedine Pán Ježiš 
nás k tomu môže zmocniť.

Na jednom letnom tábore sme mali chlap-
ca, ktorý bol neuveriteľne ufrfľaný, všetko mu 
vadilo, odmietal sa zapájať do hier a každého 
kritizoval. Spolu s ďalšími vedúcimi sme boli z 
neho poriadne unavení a rozladení. Na konci 
tábora hlavná vedúca napriek všetkému toh-
to chlapca pochválila a darovala mu lízatko. 
Chlapcova večne zamračená tvár sa rozžiarila 
a s úprimnou radosťou vedúcej poďakoval. V 
nasledujúcom rozhovore sa jej potom ospra-
vedlňoval za svoje správanie a tiež sa jej zdô-
veril, že už prijal Pána Ježiša do svojho srdca, 
ale nie vždy sa mu darí vyhrať nad vlastným 
hnevom a zlou náladou. 

Maličkosť – úsmev, pochvala – nám môžu 
niekedy pomôcť prekonať bariéry nesympatie 
a neporozumenia. Musíme však mať otvorené 
oči a hlavne srdce, aby sme s láskou dokázali 
prijímať každé dieťa v každom čase.
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Detská misia (Child Evangelism Fel-
lowship alebo v nemecky hovoriacich 
krajinách Kinder Evangelisations Bewe-
gung) je organizáciou, ktorá v súčasnosti 
pracuje v 190 krajinách sveta. História tej-
to organizácie má svoj počiatok v roku 1937. 
Vtedy brat Jesse Irvin Overholzer cez zme-
nené životy detí, ktoré vyučoval evanjelium, 
presvedčil vedúcich svojho zboru a mnohých 
ďalších kresťanov o potrebe evanjelizácie detí. 
Po celých Spojených štátoch amerických po-
vzbudzoval kresťanov, aby zvestovali deťom 
v susedstve evanjelium. Vznikli prvé Kluby 
Dobrej zvesti a týmto spôsobom bolo evan-
jelium prinesené aj tým deťom, ktoré by inak 
nikdy neprišli do žiadneho zboru. Postupne sa 
toto hnutie začalo šíriť aj do ďalších krajín. Po 
druhej svetovej vojne prišlo do Európy. K nám 
na Slovensko sa dostalo hlavne cez misioná-
rov zo Severného Írska a Nemecka. Deti sú 
budúcnosťou každého národa, a preto veľmi 
záleží, aké hodnoty do nich vkladáme. Keď im 
prinesieme vzácne poklady, ktoré pre nich Pán 
pripravil, nielenže ich život bude zachránený 
pre večnosť, ale zároveň bude pre nich viera 
v Boha ochranou na ich ceste života, ktorá im 
nedovolí skĺznuť na zlé chodníčky. Božie slo-
vo nám hovorí, že Boh chce, aby všetci ľudia 
boli spasení a došli k poznaniu pravdy (1. Ti-
moteovi 2, 4). Boh naozaj túži, aby Ho mohlo 

osobne spoznať čo najviac ľudí. Detská misia 
za roky svojej existencie pripravila metodiku 
a materiály, aby mohli byť k Pánovi Ježišovi 
privedení tí najmenší. 

Od svojho vzniku má Detská misia vo 
všetkých krajinách, kde pracuje, tieto tri 
ciele: 

1. Evanjelizovať deti, pričom sa zameria-
va hlavne na deti, ktoré stoja mimo cirkev-
ných zborov. Cirkevným zborom síce pomá-
hame, ale chceme slúžiť predovšetkým tým, 
ktorí ešte evanjelium nemali možnosť počuť. 

2. Viesť  deti v duchovnom raste. 
3. Pomôcť deťom začleniť sa do biblic-

ky verných cirkevných zborov, aby tam mohli 
ďalej duchovne rásť, mať tam svoj duchovný 
domov a tam slúžiť.  

Pri príležitosti 75. výročia vzniku Det-
skej misie bola formulovaná vízia: Každé 

dieťa, z každého národa, každý deň. 
Poďme sa spolu pozrieť na tieto tri časti vízie 

a povedzme si, čo každá z nich pre našu prácu 
znamená. 

Každé dieťa
Kľúčovým veršom pre pracovníkov s deťmi 

je verš z Evanjelia podľa Matúša 18, 14: „Tak 
nie je vôľa vášho Otca, ktorý je v nebesiach, 
aby zahynul čo aj len jeden z týchto malič-
kých.“

V tomto verši vidíme, že Bohu záleží na 
každom jednotlivcovi. Ide mu o dospelých, 
ale i o deti. Každý je pre neho dôležitý. Boh 
nechce, aby čo aj len jeden z maličkých, ne-                
patrných, bol odstrčený nabok. Pán túži za-
chrániť každé jedno dieťa. Detská misia sa 
snaží o to, aby svojimi aktivitami oslovila čo 
najviac detí. Máme „povesť“ organizácie, ktorá 
je príliš priamočiara a hneď na prvom stretnu-
tí deťom prináša evanjelium. Lenže našou 
úprimnou snahou je hlásať evanjelium a dať 
možnosť počuť evanjelium každému.  Bojíme 
sa toho, že keby sme prvé stretnutia venovali 
len vytváraniu vzťahov, niektoré deti by nám 
odišli ešte skôr, než by sme im vôbec stihli 
evanjelium povedať.  Každé dieťa sa potre-
buje dozvedieť o Bohu, o svojej hriešnosti, o 
záchrane v Pánovi Ježišovi i o tom, ako svoj 

život odovzdať  Bohu. Hoci žijeme v kresťan-
skej krajine, mnohé deti sa s jasnou zvesťou 
evanjelia v živote nestretli. Našou snahou je 
dostať sa s touto vzácnou správou k mnohým 
deťom. Nepotrpíme si na čísla a štatistiky, ale 
za každým číslom vidíme životy detí. Detí, kto-
ré potrebujú počuť evanjelium, lebo ono je je-
dinou nádejou pre ich život. 

V snahe osloviť čo najviac detí organizu-
jeme letné tábory, posielame deťom naše 
korešpondenčné kurzy, pozývame ich na 
webstránku Hľadaj a nájdi. Chodíme do 
škôl, kde robíme predvianočné a predveľko-
nočné kluby i pravidelné Kluby Dobrej zvesti. 
Tieto kluby robíme i v domácnostiach, preto-
že túžime, aby deti zo susedstva mohli pravi-
delne prichádzať na blízke miesto a tam byť 
vyučované z Božieho slova. Cez leto uskutoč-
ňujeme na sídliskách a v kultúrnych centrách  
letné evanjelizačné kluby. A keďže veríme, že 
písané Božie slovo má veľkú moc, rozdávame 
deťom evanjelizačné traktáty a knižky, ako je 
napríklad náš najnovší evanjelizačný materiál 
Stretni sa s Kráľom. Keďže pracovníci Detskej 
misie sú len malým tímom (15 ľudí), sme pri 
všetkých aktivitách odkázaní na pomoc dob-
rovoľníkov. Aj vďaka ich spolupráci sme smeli 
tento rok priniesť evanjelium cez rôzne aktivi-
ty 7026 deťom na Slovensku.

Z každého národa
Pán Ježiš dal svojim učeníkom poverenie: 

Marek 16, 15.
Úprimnou snahou Detskej misie je pri-

niesť evanjelium deťom v každej krajine, 
deťom z každého národa. Do-
voľte otázku zo zemepisu: Viete 
koľko je v súčasnosti na svete kra-
jín? Je ich 208. V roku 2017 bude 
Detská misia oslavovať 80. výročie 
svojho vzniku a jej cieľom, ktorý 
by v tomto roku chcela mať splne-
ný, je rozvinúť službu v každej kra-
jine sveta. A to znamená napríklad 
aj v Severnej Kórey, v Saudskej 
Arábii, v Sudáne, v Afganistane, v 
Turecku, v Číne. Zostáva ešte 18 
krajín, ktoré sú buď uzatvorené, 
alebo v nich  štátne náboženstvo 
či zriadenie usilovne bráni zvesto-
vaniu evanjelia. Nejde tu o neja-
kú samoľúbosť Detskej misie, aby 
mohla tvrdiť, že je celosvetová. 
Ide tu o deti. Pán Ježiš povedal, že 

KAŽDÉ DIEŤA, 
Z KAŽDÉHO NÁRODA, KAŽDÝ DEŇ

treba ísť do celého sveta a kázať evanjelium 
každému. A našou víziou je priniesť evanje-
lium deťom v každej krajine. Čo to znamená 
pre nás na Slovensku? Keď to rozmeníme na 
drobné, táto druhá časť vízie nás posiela i do 
každého kúta Slovenska. Vieme, že Detská 
misia rozhodne nie je sama, kto deťom priná-
ša zvesť evanjelia.  Sú tu aj ďalšie organizácie 
a viaceré cirkevné zbory, ktoré deťom prináša-
jú kresťanskú zvesť. 

Detská misia má v súčasnosti 4 miest-
nych pracovníkov, ktorí môžu podať pomoc-
nú ruku zborom v ich práci s deťmi. Pracujú 
v oblastiach Bratislavy, Martina, Zvolena a 
Košíc. Hľadáme však pracovníkov pre ďalšie 
oblasti a takisto radi prijmeme medzi nás ďal-
ších dobrovoľníkov, pretože práce je veľa, ale 
pracovníkov málo.  

    
Každý deň
Čo by bolo krajšie než to, že deti sa nau-

čia chodiť dennodenne s Pánom Ježišom. 
Aké by to bolo nádherné, keby sa každé dieťa 
naučilo čítať si každý deň Bibliu a mávať pra-
videlne svoje tiché chvíľky s Pánom. „Aby ste 
verne chodili s Pánom na Jeho úplnú ľúbosť.“ 

Pre napĺňanie tejto časti vízie Detská 
misia ponúka deťom nástroje, ktoré ich 
učia byť v kontakte s Božím slovom každý 
deň. Sú to jednak knihy podporujúce každo-
denné čítanie si Biblie, ako napríklad: Kniha 
zázrakov, ktorej máme vydaných 6 dielov (po-
krýva 365 dní denného čítania z Biblie), ale 
tiež Evanjelium podľa Marka a dva pracovné 
zošity k nemu.
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KAŽDÉ DIEŤA NA ŠKOLÁCH...
nie je ľahké osloviť evanjeliom. Na Slo-

vensku žilo v roku 2013 približne 250 tisíc 
detí vo veku 6 až 10 rokov, čo sú deti prvé-
ho stupňa základných škôl. Detí chodiacich na 
Kluby Dobrej zvesti bolo v tom istom roku 450, 
čo je len nepatrná hŕstka z tohto počtu. Teší nás, 
že niekoľko ďalších tisíc detí je vedených k životu 
viery na besiedkach mnohých cirkevných zborov 
po celom Slovensku. Napriek tomu však prevažná 
väčšina zo 6 – 10-ročných detí, čo je typický vek 
návštevníkov Klubov Dobrej zvesti a ideálny vek 
pre odovzdanie života Pánovi Ježišovi, žije bez 
zvesti evanjelia. Keď Pán Ježiš posielal učeníkov 
zvestovať  evanjelium, posielal ich ku všetkému 
stvoreniu. Čo môžeme urobiť, aby sme priniesli 
evanjelium každému dieťaťu na Slovensku? Je po-
trebné vybrať sa za deťmi na miesta, kde sú.  

Keď v roku 1989 padla železná opona, 
prišla do krajín východného bloku výni-
močná náboženská sloboda, aká tu nikdy 
predtým nebola. Otvorili sa i dvere do škôl a 
doposiaľ sú na Slovensku stále otvorené. Vďaka 
Bohu za túto nádhernú slobodu! Keď sme mali v 
novembri celoslovenskú konferenciu Detskej mi-
sie, hovorili sme veľa o predvianočných akciách 
na školách. Modlili sme sa za otvorené dvere a 
premýšľali sme o tom, čo môže každý z nás uro-
biť. S radosťou teraz svedčím o tom, že sa Pán 
Boh k týmto modlitbám priznal a mnoho vykonal.  

Začnem od Bratislavy, kde  Pán  otvoril 
dvere na dvanástich základných školách. 
Boli sme tam pozvaní a smeli sme robiť evanje-
lizačné programy a predstaviť deťom narodenie 
i dielo Pána Ježiša. Náš program sa volal Obraz 
alebo rám. Išlo v ňom o to, že mnohí ľudia sa  sú-
stredia len na rám Vianoc: na vianočný stromček, 
darčeky, dobré jedlo, oddych a celkovú atmo-
sféru. Ale tým podstatným je predsa obraz – to, 
prečo vlastne Vianoce oslavujeme. A o tom sme 
chceli deťom porozprávať. Ťažiskom programu 
bol verš z 1. listu Timoteovi 1, 15: „Verná je to 
reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Je-
žiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi 
nimi som ja prvý.” Sme veľmi šťastní, že okrem 
detí, s ktorými pracujeme pravidelne v našich 
kluboch, mohlo počas 26 programov na 12 zá-
kladných školách v Bratislave počuť evanjelium 
ďalších 1105 detí. Okrem nich sa programov 
zúčastnilo i 52 učiteľov. Prosím, modlite sa, aby 
Božie slovo, ktoré bolo rozosiate, prinieslo úro-
du v ich srdciach a mnoho z týchto detí a uči-
teľov smelo byť zachránených Pánom Ježišom. 

Je to Boží zázrak, že sa v tomto roku otvo-
rilo viac škôl, než v predchádzajúcom roku. 
V tomto roku po prvýkrát nie sme zapojení do 

projektu Ministerstva školstva. V posledných 
rokoch informácia o zapojení do tohto projektu 
mohla byť akýmsi „malým odporúčaním” nášho 
programu. To mohlo viacerým riaditeľom uľah-
čiť ich rozhodovanie, aby nás bez obáv pozvali. 
Tento rok už v tomto projekte zapojení nie sme. 
Navyše sme ešte do ponukového listu, ktorý sme 
v novembri rozniesli na školy, dali dve fotografie 
našich minuloročných programov a na obidvoch 
bolo vidno obraz kríža. Po ľudsky povedané, ne-
mali sme dobrú východiskovú pozíciu, aby sme 
dostali pozvania do mnohých škôl. Ďakujem, že 
ste sa za otvorenie škôl modlili. Boh sa v tom nád-
herne oslávil! V minulom roku sme boli v Bratisla-
ve na ôsmich školách, v tomto roku na dvanás-
tich. Vďaka Bohu za to! On je skutočne Bohom, 
na ktorého sa smieme v každom čase spoľahnúť. 

„Lepšie je utiekať sa k Hospodinu, ako 
dúfať v človeka.“ Žalm 118, 8

Som veľmi rád, že nie len na školách v 
Bratislave sa konali takéto programy, ale aj 
v iných mestách a obciach Slovenska. Pán 
Boh v novembri počas celoslovenskej konferencie 
Detskej misie v Liptovskom Mikuláši i počas re- 
gionálnej konferencie v Dunajskej Strede hovoril 
k viacerým bratom a sestrám a tí pohnutí Božou 
láskou k deťom zorganizovali vianočné programy 
pre deti na základných školách vo svojich mestách. 

Brat Peter z Liptova oslovil piatich ria-
diteľov základných škôl. Z troch sme dostali 
pozvanie. Vďaka tomu, že sa Peter i s manžel-
kou dali v tejto veci Pánu Bohu k dispozícii a boli 
ochotní sa na dve doobedia uvoľniť z pracov-
ných a rodinných povinností, mohlo 273 detí v 
Liptovskom Mikuláši a okolí počuť evanjelium.  

Na juhu Slovenska zasa vďaka ses-
tre Ildikó mohlo byť oslovených evanje-
liom 201 detí na základnej škole v Ša-
moríne. Tieto i niekoľko ďalších príkladov 
obetavosti a verného napĺňania vízie nás vedú 
k vďačnosti a radostnej oslave Pána Boha za 
to, čo konal v našich srdciach i srdciach detí. 

Nech to zaznie na Jeho oslavu, že počas 
minuloročných vianočných a veľkonočných 
sviatkov smelo byť evanjelium zvestované 
2774 deťom na prvom stupni základných škôl 
na Slovensku. Je to niečo málo viac ako 1 per-
cento detí v tejto vekovej skupine. Ak sa k nám v 
tomto roku pridáte, tak to môžu byť v tomto roku 
dve percentá. A opäť budeme o kúsok bližšie k 
tomu, aby to raz bolo „každé dieťa” na Slovensku.  

 
Michal Fraňo

Korešpondenčné kurzy slúžia deťom 
na to, aby mohli mať medzi jednotlivými 
klubmi, či besiedkami ďalší čas, v kto-
rom si budú čítať a študovať Božie slovo. 
Z tohto dôvodu ponúkame korešpondenčné 
kurzy i učiteľom besiedok a klubov ako vhod-
ný doplnok ich vyučovania. Pomôže to deťom, 
aby spoznávali Boha a Jeho slovo nie iba je-
denkrát týždenne. Pre deti máme pripravenú 
aj webovú stránku Hľadaj a nájdi, ktorá im tiež 
má pomôcť v tom, aby boli pod dobrým vply-
vom Božieho slova hoc aj každý deň. To, aby 
sa dieťa naučilo chodiť každý deň s Pánom, je 
nesmierne dôležité, a preto je to definované v 
tretej časti vízie – „každý deň“. 

Na záver si povedzme, že to, čo každý 
deň robíme, závisí veľmi od toho, aké 
máme vo svojom živote priority. A priority 
sú často definované vo vízii, ktorou sa riadi-
me. Milý brat, milá sestra, je aj pre teba dôle-
žité, aby čo najviac detí v tvojom okolí pozna-
lo Pána Ježiša a smelo Ho nasledovať každý 
deň? Prosím, vezmime víziu: Každé dieťa, z 
každého národa, každý deň vážne a využime 
čas milosti, ktorý nám Pán zatiaľ doprial, aby 
sme túto víziu napĺňali. Milý brat, milá sestra, 
si presvedčený o tom, že Pán chce zachrániť 
každé dieťa, z každého národa a mať s ním 
spoločenstvo každý deň? Tešíme sa, že si v 
diele nesenia evanjelia s nami. Ak by ťa Pán 
povolával ešte viac do tejto služby, daj nám 
vedieť, veľmi radi budeme s tebou spolupra-
covať. 

Michal Fraňo

 

„Tak nie je vôľa vášho Otca, ktorý je v ne-
besiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto 
maličkých.“

Matúš 18, 14

AKCIE 
NA ZÁKLADNÝCH 

ŠKOLÁCH
Pred Vianocami sme slúžili na viacerých 

miestach Slovenska s programom Obraz alebo 
rám. 

Sme vďační, že ešte stále sú otvorené dvere 
a Božie slovo môže prichádzať na pôdu štát-
nych i súkromných škôl.
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Z KAŽDÉHO NÁRODA

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jed-
norodeného Syna dal, aby nezahynul, ale več-
ný život mal každý, kto verí v Neho.“ Ján 3, 16

Tento, určite pre všetkých kresťanov najzná-
mejší verš z Biblie, a tiež mnohé iné hovoria o 
tom, že Boh nerobí rozdiely, miluje a prijíma kaž-
dého, kto k Nemu príde. Je však potrebné, aby 
sa ľudia o Ňom dozvedeli a aby Božie slovo bolo 
zvestované v každej časti sveta. V liste Rímskym 
10, 13 – 16 sa píše: „Každý človek totiž, ktorý 
by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ale ako 
budú vzávať Toho, v koho neuverili? A ako uve-
ria v Toho, o kom nepočuli? A ako počujú bez 
kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? 
Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo 
ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci!“

Boh túži, aby z každého národa smeli k 
Nemu prísť hriešnici a činiť pokánie. Misijný 
príkaz Pána Ježiša znel, aby učeníci šli do celého 
sveta a činili učeníkmi všetky národy. Bez zvesto-
vateľov evanjelia by sa ľudia nedozvedeli o Kristovi 
a o spasení. Pastor Oswald Smith, ktorého srdce 
horelo pre misiu, zdôrazňoval, že treba vyslať mi- 
sionárov do každej končiny zeme. Misionár by 
tam mal postupne získať miestnych ľudí pre prá-
cu a z miestnych vychovať ďalších misionárov. Je 
to účinnejšie a lacnejšie, ako keby do tejto oblasti 
mali prísť ďalší misionári z Kanady, či USA. Tých 
zamýšľal poslať do iných dosiaľ nezasiahnutých 
oblastí, aby získali aj tam ľudí pre Krista, vycho-
vali miestnych misionárov a im prenechali prácu. 

Národná misia má nespornú výhodu v 
tom, že miestny misionár pozná dobre jazyk, 
kultúru, spôsob myslenia i života miestnych 
ľudí a vie sa s nimi lepšie identifikovať. Detská 
misia pracuje dnes v 190 krajinách sveta a pracu-
je práve na národnom princípe. Pri rozbehu misie 
v tej ktorej krajine síce asistujú pracovníci DM 
z okolitých krajín, ale potom už prácu plne pre-

nechajú miestnym. Tí sú zodpovední 
za prácu vo svojej krajine, ale i za to, 
aby si zohnali financie na túto službu.

Čo teda znamená „z každého 
národa“ v podmienkach Detskej 
misie? Znamená to, že pracovníci Det-
skej misie sú zodpovední za to, aby sa 
evanjelium dostalo k deťom do každej 
oblasti ich krajiny. V Severnom Írsku je 
časť vízie „z každého národa“ preklada-
ná „from every county“ – to znamená 
z každej samosprávnej oblasti, v Ma-
ďarsku z každej župy, v Čechách a na 
Slovensku z každého kraja. Slovensko 
má 8 krajov. Zatiaľ máme miestnych 
pracovníkov len v 4 z nich. V bratislav-
skom, žilinskom, banskobystrickom a 

košickom.  A čo trnavský, trenčiansky, nitriansky 
a prešovský? Kto vyplní túto medzeru? Kto bude 
ochotný vzdať sa svojho života a dať ho k dispo-
zícii Kristovi, aby si ho Pán Ježiš mohol používať 
na svojom diele? Pán Ježiš povedal, že kto by si 
chcel získať svoj život a žiť si „svoj sen“, stratí 
ho. Kto však svoj život podriadi Kristovi a dovo-
lí, aby Pán Ježiš s jeho životom realizoval svoj 
zámer, ten svoj život nájde (Mt 16, 25). A i keď 
sa vzdá svojich snov a plánov, nebude ľutovať. 

Charles Studd, ako absolvent svetozná-
mej univerzity v Cambridge a jeden z naj-
úspešnejších hráčov kriketu svojej doby, 
mohol urobiť nevídanú kariéru v Anglicku. 
Ale rozhodol sa, že pôjde do Číny ako misionár. 
Olympijský víťaz z roku 1924 v behu na 400 m, 
Eric Liddell, si mohol tiež užívať slávu a vybudo-
vať kariéru vo Veľkej Británii. Napriek tomu sa 
však rozhodol, že sa dá k dispozícii Pánovi Je-
žišovi a pôjde Mu slúžiť ako misionár do Číny.

Milý brat, milá sestra, nechceš sa aj Ty pri-
dať do misijnej práce? Neboj sa, nebudeš mu-
sieť ísť niekde ďaleko medzi kanibalov. Ale potre-
bujeme niekoho, kto pôjde k deťom na Slovensku. 
Niekoho, kto by s evanjeliom šiel k malým Liptá-
kom, Tatrancom, Spišiakom, Považanom, Záho-
rákom, Oravcom, Kysučanom, Rusínom. Hľadáme 
tiež niekoho, kto by sa vedel prihovoriť k maďar-
ským deťom na juhu Slovenska a niekoho, kto by 
rozumel deťom na severovýchode Slovenska. Ne-
vieme, aká bola Izaiášova vysnívaná kariéra, akú 
predstavu mali o jeho kariére jeho rodičia, aké zá-
mery mal on sám. Ale keď zaznela k nemu Božia 
otázka, dal jasnú odpoveď. Izaiáš 6, 8: „A počul 
som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám 
pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!    

A čo Ty? 
Michal Fraňo

KAŽDÝ DEŇ

Dieťa sediace pravidelne pri počítači – no 
priznajme si nie veľmi žiadúca predstava. 
Nie je to však len predstava, ale takmer u každého 
dieťaťa denná skutočnosť. Čo keby tam však dieťa 
mohlo duchovne rásť? Nezvyčajné, ale i tak možné. 

Na stránke Detskej misie www.hla-          
dajanajdi.sk nemáme prázdniny, ani žia-
den presný čas stretávania sa. Každý chlapec 
a dievča, ktorí chodia na internet, si tu môžu 
každý deň čítať biblické príbehy, zamyslieť sa 
nad krátkym videom (videozamyslenia), urobiť 
si denné stíšenie z Knihy zázrakov, či vytlačiť si 
už pripravený verš a každý deň si ho zopakovať. 

Denné zamyslenia sprevádzajú dieťa cez 
Božie slovo a tiež cez dôležité otázky živo-
ta s pomocou Božieho slova. Môže sa takto 
prirodzene naučiť oddeliť si čas pre Boha, spo-
znávať Ho a naučiť sa viaceré verše z Biblie 
naspamäť. Na konci každého z 365 takýchto 
zamyslení je otázka, ktorá ukáže dieťaťu či po-
chopilo to, čo čítalo. Zistí to aj jeho sprievodca 
stránkou, ktorý ho usmerní a povzbudí, aby tie-
to Božie pravdy aplikovalo aj vo svojom živote. 

Nie každé dieťa má možnosť chodiť na 
Klub Dobrej zvesti či do detskej besiedky 

v zbore, ktoré sú i tak len raz do týždňa. 
Nie každé dieťa má rodičov, ktorí si s ním kaž-
dý deň čítajú z Biblie. Vďaka Bohu, že i pre ne 
je tu Dobrá správa – na www.hladajanajdi.sk.

Jarka Pankuchová
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KAŽDÉ DIEŤA DOBRÁ SPRÁVA NAPRIEČ SLOVENSKOM
Keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi, vyvo-

lil si skupinu dvanástich mužov, ktorým sa 
venoval. Na mnohých miestach v Biblii môžeme 
vidieť to, že Ježiš ich poznal. Uvedomoval si ich 
jedinečnosť. Vnímal ich silné, ale aj slabé stránky. 
Na ich rozdielnosť a ich potreby reagoval tak, ako 
ktorý práve potreboval. S múdrosťou a láskou ich 
usmerňoval pri ich „úletoch“. Ježiš ich jednodu-
cho miloval a dal si tú námahu, aby ich poznal.

 

Pri mojej 20-ročnej praxi z práce s deť-
mi musím skonštatovať, že žiadna skupina 
detí, s ktorou som doposiaľ pracovala, ne-
bola identická. Ba čo viac, musím dodať, že tak 
ako telesne nás Boh stvoril každého jedinečne, 
neexistuje žiaden iný človek s identickým DNA, 
ako je to moje. Tak jedinečné sú aj deti, čo sa 
týka ich charakteru. V práci s deťmi je umením 
sa priblížiť ich individualite a jedinečnosti. Naučiť 
sa vnímať a pochopiť dieťa v spojení prostredia, 
z ktorého pochádza. Dokázať si dať momentál-
ne správanie dieťaťa do súvislostí s okolnosťa-
mi, ktoré sa možno bezprostredne pred chvíľou 
udiali. Napĺňať nie tie naše predstavy o hodine, 
ale ich potreby, ktoré práve na našej hodine po-
trebujú byť naplnené. Samozrejme, popritom 
všetkom nestrácať zo zreteľa cieľ, ktorý máme 
– naučiť dieťa ďalšiu Božiu pravdu z Božieho slo-
va, aby mohli rásť v poznaní Boha a vo viere.

Spomínam si na Lukáša, ktorý z ničoho nič 
na hodine si čupol do kúta a začal plakať. V 
prvom momente som nevedela, čo sa deje. Nič 
zlé som nepostrehla, že by sa okolo neho udialo. 
No Duch Boží mi pripomenul, že som mu cestou z 

družiny do triedy sľúbila, že bude môcť pred celou 
triedou predviesť svoju kúzelnú krabičku. Ja som 
na to úplne zabudla. Prerušila som svoje rozprá-
vanie a pozvala som ho dopredu, aby nám pred-
viedol kúzlo. Slzy z jeho tváre okamžite zmizli. 
Nadšene nám predviedol kúzlo a ja som mohla po-
kračovať ďalej. Paulínka je zase tiché a veľmi vní-
mavé dievča. Keď si ju však dlhšie nevšímam, tak 
na seba upozorní. Príde za mnou uprostred toho, 
ako rozprávam a pošepká mi, že ju niečo bolí. 

Stačí jej mojich pár láskavých slov, po-
hladenie a už je dobre. Každé dieťa potre-
buje individuálny prístup a svoj priestor.

Na kluboch sú mnohokrát deti, 
ktoré sú poslušné a pozorne počú-
vajú biblickú lekciu, ale z nejakého 
dôvodu nevedia správne odpovedať 
na otázky pri kvíze. Preto našou sna-
hou by malo byť uprednostniť ich pri 
jednoduchých otázkach, ktoré by mohli 
zvládnuť, a tak dať im šancu odpovedať 
a získať body pre družstvo, či odmenu 
pre seba. Pri práci s rómskymi deťmi je 
to opäť o inom. Sú tak nádherne tempe-
ramentné a je dôležité to rešpektovať a 
snažiť sa tomu prispôsobiť aj program. Je 
potrebné vytvoriť prostredie, kde dieťa 
môže zažívať to, že je prijímané a mať 
pocit bezpečia a istoty. Som presvedčená, 

že v každom dieťati sú ukryté netušené schop-
nosti a my máme to privilégium pomôcť im ich 
objaviť a motivovať ich, aby s nimi pracovali.

Vrátim sa späť k Pánovi Ježišovi a k Jeho 
špeciálnej skupine. Áno, viem, keď sa pozrieme 
na Ježiša, tak si povieme: Ale On bol a je Boh, 
pre Neho to je hračka. Ja však verím tomu, že 
my máme Svätého Ducha, ktorý nám chce dávať 
múdrosť, keď to potrebujeme a chce nás viesť k 
správnym reakciám vo vzťahoch s deťmi, ktoré 
nám na krátku chvíľu boli zverené na Kluboch 
Dobrej zvesti, či besiedke. Veď pozorne sa zapo-
čúvajme do slov, ktoré nám dnes Pán Ježiš hovorí:

„A ja budem prosiť Otca, a dá vám iné-
ho Radcu, aby bol s vami až naveky – Du-
cha pravdy, ktorého svet nemôže pri-
jať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho 
poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ 

Ján 14, 16 – 17 

Andrea Sabolová

V minulom roku sme po prvýkrát roz-
behli projekt pod názvom Dobrá správa 
naprieč Slovenskom. Misijné kluby pre deti 
sa konali v mestách Zvolen, Banská Bystrica, 
Dobrá Niva a Žiar nad Hronom. Ako to celé 
dopadlo, ste si mohli prečítať na stránkach In-
formačného listu. Pripomeniem však iba pár 
slov, niektorých služobníkov:

 
- Celá služba bola veľmi radostnou. 
- Deti so záujmom počúvali dôležité biblické 

pravdy o Pánovi Ježišovi. 
- Na službe Pánovi je úžasné, že 

môžem vidieť, ako Boh mení a vypĺňa 
moje slabosti.

- Verím, že tieto kluby neboli len 
našou aktivitou, ale Boží spôsob ako 
osloviť deti.

- Som vďačný za tím, s väčšinou 
ľudí sme nikdy predtým nespolupra-
covali, niektorí prvýkrát stáli pred 
deťmi, ale Boh vedel, čo robí a pou-
žil nás na to, aby sme deťom hovorili 
evanjelium.

V  tomto roku pokračujeme na-
prieč Slovenskom ďalej a zastaví-
me sa v Košiciach a Prešove. Túto 
misijnú aktivitu chceme robiť opäť 
spoločne s cirkevnými zbormi, nakoľ-
ko vnímame, že miestne zbory sú kľúčové pri 
nesení evanjelia.

Dobrá správa bude znieť na voľnom 
priestranstve od 1. – 3. 7. 2015. 

Do spolupráce pozývame aj vás. Tým 
najdôležitejším sú určite modlitby, ktorými 
by mala začínať každá naša služba. Ak by ste 
sa chceli pripojiť takouto formou a dostávať 
od nás aktuálne modlitebné námety, napíšte 
nám na e-mail: sabolova@detskamisia.sk. 
Kto by sa chcel zapojiť prakticky, môže sa tiež 
prihlásiť ako dobrovoľník a stať sa súčasťou 
niektorého z tímov. Tie sa budú vytvárať na 
pripravovanom sústredení v dňoch 12. – 14. 
6. 2015 v Košiciach, kde si preberieme aj de-
taily programu. 

Dovtedy sa modlime za vytvorenie pod-
mienok pre zapojenie sa zborov do letnej 
evanjelizácie medzi deťmi, za vyslanie pra-

covníkov do služby, za otvorené srdcia detí a 
mladých ľudí, za organizačné zabezpečenie 
týchto akcií na všetkých miestach a za to, aby 
Božie meno mohlo byť vyvýšené a oslávené 
aj takýmto spôsobom na východe Slovenska. 
Božie slovo nás v Žalme 105, 1 – 3 vyzýva:

„Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! Spie-
vajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých 
Jeho divných skutkoch! Nech sa raduje srdce 
tých, čo Hospodina hľadajú!“ 

Pridajte sa hlásať Božie skutky medzi 
deťmi a pomôžte im hľadať Hospodina, 
aby On sám mohol naplniť ich srdce ra-
dosťou.
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PROJEKT V STREDISKU PRAMEŇ
Táborová služba priniesla v doterajších 

rokoch veľa dobrého ovocia na Božiu slá-
vu. Tábory boli miestom, kde viaceré deti a 
dorastenci odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi. 
Sme vďační Pánovi za to, že sa doteraz o túto 
službu staral a poskytoval všetko potrebné. 

V roku 1998 sme mohli pre potreby 
neustále sa rozrastajúcej služby letných 
táborov zakúpiť opustený a zanedbaný 
objekt bývalého tábora ROH v Častej. Za 
pomoci dobrovoľníkov tento tábor postupne 
rekonštruujeme. Pomocnú ruku nám podali 
mnohí bratia a sestry zo Slovenska a tiež sku-
pina bratov remeselníkov zo severného Írska.  

V tomto roku pripravujeme rekonštruk-
ciu murovaných budov B a C v areáli tá-
bora. V budove B by po rekonštrukcii mal 
bývať personál (správca, kuchár, upratovačka, 
pomocníci v kuchyni v lete). Chceli by sme 
zdvihnúť strechu a v podkroví vytvoriť dve 
jednoduché bytové jednotky. Budova C slúži 
ako ubytovacie zariadenie a poskytuje spolo-
čenskú miestnosť pre potreby letných táborov. 
S rozvojom práce vyvstala potreba rozšíriť 
ubytovaciu kapacitu tohto objektu. Rovnakým 
spôsobom ako pri budove B chceme v podkro-
ví vytvoriť niekoľko izieb pre hostí so sociálny-
mi zariadeniami. 

Náklady celého projektu pri veľkej časti 
prác vykonaných svojpomocne sa pred-
pokladajú vo výške 40.000 €. 

Polovica týchto nákladov, 20.000 € bude 
vlastný vklad Detskej misie. 

3.000 € je prisľúbený príspevok nadácie zo 
zahraničia občasne podporujúcej naše aktivity 
s deťmi, 

5.000 € by sme radi získali od nadácií pod-
porujúcich prácu s deťmi a vybrané stavebné 
projekty, 

3.000 € by sme radi získali v zbierke 
vyhlásenej medzi priateľmi nášho občianske-
ho združenia a medzi rodičmi, ktorých deti sa 
zúčastnili našich táborov práve v Častej. 

O zostávajúcich 9.000 € sa chceme uchádzať  
u bankových subjektov a finančných inštitúcií.

B C

Projekt by sme chceli realizovať po vy-
bavení stavebného povolenia a získaní 
potrebných finančných prostriedkov a 
ukončiť ho do 31. mája 2016, pričom obe 
budovy by sme chceli mať pod strechou 
do 31. októbra 2015.

Milí bratia, milé sestry, ak by ste sa chceli 
pridať k podpore tohto projektu a chceli by ste 
prispieť, aby sa nám podarilo dať dohromady 
sumu 3000 €, môžete vaše dary poslať na účet 
Detskej misie: 

SK48 7500 0000 0005 8473 5843  a na-
písať do správy pre prijímateľa: Častá. 

Budeme veľmi radi, keď objekty B a C budú 
môcť v blízkej budúcnosti ešte lepšie slúžiť de-
ťom na našich táboroch. Budova C rada tiež 
poslúži i každému z vás, ak by ste sa rozhod-
li stráviť niekoľko dní oddychu v táborovom 
Stredisku Detskej misie Prameň v Častej. 

Michal Fraňo

„Kto by však pil z vody, ktorú mu ja 
dám, nebude žízniť naveky, ale voda, 
ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom 
vody prúdiacej k večnému životu.“

Ján 4, 14

Ježiš povedal: „Ja som chlieb života, 
kto prichádza ku mne, nikdy nebude lač-
nieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude 
žízniť.“

Ján 6, 35
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PRIPRAVUJEME V LETE 2015
 

Učeník 2015 pre 17+ 
(10. výročie podujatia)

Kedy: 27. 8. - 1. 9. 2015
Kde: Stredisko Detskej misie Prameň

Garanti: Jozef a Ľubica Kováčovci
Téma: Jeremiášove výzvy pre postmodernú dobu 

Hostia: ThDr Czeslaw Bassara, Mgr. Dávid a Ilona Bázlikovci, 
Ing. Tomáš Trcka a ďalší

Sústredenie pre pracovníkov   
v letných táboroch

Kedy: 22. – 24. 5. 2015
Kde: Stredisko Detskej misie Prameň

Garant: Mgr. Vladimír Terem

Pracovná víkendovka 
dorastu

Kedy: 15. – 17. 5. 2015
Kde: Stredisko Detskej misie Prameň

Garant: Mgr. Vladimír Terem

PRIPRAVUJEME LETNÉ TÁBORY 2015

Termín Miesto konania Vek. kategória Vedúci turnusu
  4. – 11. 7. 2015 Prameň Častá   7 – 11 rokov Ing. Ľ. Hrušovská

  5. – 11. 7. 2015 Svätý Anton 12 – 15 rokov Mgr. V. Terem

11. – 18. 7. 2015 Prameň Častá  16 – 18 rokov Ing. M. Fraňo

18. – 25. 7. 2015 Prameň Častá   7 – 11 rokov Ing. Ľ. Hrušovská

18. – 25. 7. 2015 Tatranská Lomnica 12 – 18 rokov Ing. A. Sabolová

25. 7. – 1. 8. 2015 Prameň Častá   9 – 13 rokov Ľ. Marhofer

  1. – 8. 8. 2015 Prameň Častá 12 – 15 rokov Mgr. V. Terem

  8. – 15. 8. 2015 Tatranská Lomnica   7 – 11 rokov Ing. A. Sabolová

Spoznali ste tieto dva preklady verša z 
Príslovia 22, 6? Prvý je z evanjelického pre-
kladu Biblie z roku 1984, druhý je z prekladu 
od prof. Jozefa Roháčka z roku 1936. Ktorý z 
nich je lepší? O to tu teraz vôbec nejde. Ani 
jeden z nich celkom na 100 percent nevystih-
ne to, čo je obsiahnuté v pôvodnej hebrejskej 
vete, pretože hebrejčina a slovenčina sú veľ-
mi rozdielne jazyky. Pôvab používania rôznych 
prekladov Biblie pri jej podrobnom štúdiu však 
spočíva v tom, že keď porovnáme viaceré pre-
klady, dostaneme celistvejší pohľad na to, čo 
pôvodná hebrejská veta znamenala. Všimli ste 
si, ako sa tieto dva slovenské preklady nád-
herne dopĺňajú?

Z jedného vyplýva potreba začať čo naj-
skôr sa venovať deťom. Nenechávať si evan-
jelizačnú prácu na neskôr. Aj preto je na Slo-
vensku už mnoho rokov práca v besiedkach, v 

nedeľných školách, na hodinách náboženstva. 
Aj preto je tu Detská misia a ďalšie organizácie 
venujúce sa kresťanskej práci s deťmi.

Z druhého prekladu vyplýva potreba 
vyučovať  spôsobom, ktorému mladý člo-
vek rozumie. Keďže Boh miluje každé dieťa, 
chce, aby sme zvolili ku každému individuálny 
prístup, ktorému bude rozumieť. Niekomu viac 
vyhovuje čítať si knihu, inému chodiť pravidel-
ne na klub, ďalší má rad pohyb vonku v príro-
de a celý rok sa teší na letný tábor. 

Jednou z foriem práce, ktorá je u detí 
veľmi obľúbená, sú letné tábory. Chys-
táme ich aj tento rok vo viacerých oblastiach 
Slovenska. Budeme radi, ak na ne prihlásite 
vaše deti. Povedzte o nich vašim blízkym, ko-
legom a priateľom. Radi prijmeme aj ich deti 
na naše tábory. Tu je prehľad termínov tábo-
rov na rok 2015: 

„Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“

„Vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty, potom aj keď sa zostarie, neuchýli sa od nej.“

Príslovia 22, 6
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Rozhovor so s. Martinou Ďurišovou, vedúcou 
besiedky v ECAV Trenčianske Stankovce pri-
pravil Jozef Kováč.

Kedy si uverila v Pána Ježiša?
„Obrat nastal, keď som mala 16 rokov. V 

tom čase mal môj kamarát vážnu nehodu. 
Jeho stav bol kritický. Uvedomila som si, že 
jeden deň sme tu, a na druhý vädneme ako 
poľná tráva a na veku naozaj nezáleží...

V ten večer som si v tichu svojej izby kľak-
la na kolená a vedomá si vlastnej hriešnosti, 
vyznala som Pánovi hriechy a prosila, aby ma 
očistil. V slzách som sa modlila za kamaráta, 
o ktorom som vedela, že nepozná Pána Ježiša 
a stojí na prahu smrti. Zaspávala som s poko-
jom v srdci, pretože do môjho života vstúpil 
Spasiteľ a zachránil ma. Počas ďalších dní sa 
kamarátov stav zlepšoval. Pred očami sa nám 
premietal zázrak. Ale rovnaký zázrak som pre-
žívala aj ja vo svojom živote. Navonok som 
bola rovnaká, ale vo vnútri som cítila, že som 
iná. Tú zmenu urobil Pán Ježiš...“

Akú úlohu zohrala Detská misia v tvo-
jom živote a v tvojej službe deťom?

Vždy som túžila pracovať s deťmi. Ani nie 
ako učiteľka, ale skôr ma to ťahalo do zdravot-
níctva alebo do detského domova. Život to ale 
zariadil inak a ja som nikdy nešla touto cestou. 
O pár týždňov to bude presne 20 rokov, keď 
Detská misia organizovala v našej oblasi kurz 
Efektívne vyučovanie detí – stupeň 1 (EVD 1).

Boli to úžasné chvíle, kedy som si uvedomi-
la, aké je dôležité viesť deti už od malička k 
Pánovi Ježišovi.

Hneď po absolvovaní kurzu som mala mož-
nosť ísť ako vedúca na detský tábor do Bre-
zovej pod Bradlom – Matejkovej, kde som 
spoznala „skutočných“ kresťanov. Aj keď som 
sama prebrala vedenie detskej besiedky a 
učila deti v zbore, Detská misia vyučovala i 
mňa. Cez materiáli často nastavovala zrkadlo 
aj mne samej a ja som v Božom slove nachá-
dzala napomenutia, povzbudenia, zasľúbenia 
a uistenia. Naučila som sa pravidelne čítať 
Bibliu.

Kurzy EVD 1 absolvovali aj ďalší mladí zo 
zboru. Potom nám pomáhali pri práci s deťmi, 
dorastom i mládežou.

Čo odkážeš mladým začínajúcim pra-
covníkom s deťmi?

Ak ťa, milý mladý brat či mladá sestra, Pán 
Boh povolal do služby deťom, ber to ako vý-
sadu, že môžeš byť Jeho spolupracovníkom. 
On nám dal každému jednému do tejto služby 
všetko to, čo potrebujeme a našou úlohou je, 
aby sme to využili a priniesli SVETLO našim 
deťom.

Dňa 7. 2. 2015 sme sa stretli na veľmi po-
žehnanej jednodňovej Konferencii Detskej mi-
sie v Novom Meste nad Váhom. Okrem iných 
účastníkov bola na konferencii aj s. Ďurišová.

Milej sestre ďakujeme za vernú službu a 
prajeme jej aj ďalším odhodlaným pracovní-
kom s deťmi vytrvalosť a Božie vedenie!

Jozef Kováč

SVEDECTVO ZO SLUŽBY

VYBERTE SI Z PONUKY NAŠICH VEĽKONOČNÝCH MATERIÁLOV!

PONUKA LITERATÚRY

Usiluj sa!

Ponúkame vám nový balíček na 
prípravu netradičného stretnutia pre deti 
vo veku 7 – 11 rokov. Cez podobenstvo o ta-
lentoch môžete deťom vysvetliť, ako ich Pán 
Boh obdaril a ako môžu využiť svoje talenty v 
službe pre Neho.

V balíčku nájdete okrem textu lekcie návrh 
programu stretnutia, zaujímavé nápady na 
aktivity s deťmi, pomôcku k vyučovaniu verša 
a k opakovaciemu kvízu, farebné obrázky k 
lekcii vo formáte A4 a ďalšie prílohy.

Cena: 5 EUR

• Cesta do Emaus - balíček pomôcok na veľkonočnú párty, farebné obrázky vo 
formáte A3 - cena 5,00 EUR
• Najkrajší príbeh - Názorná pomôcka vo forme „puzzle“ s výsledným obrázkom 

vo veľkosti 80 x 100 cm a siluetou Pána Ježiša, vám umožňuje lekciu použiť aj vo 
väčšej skupine detí. - cena 3,80 EUR
• Judášova voľba - Príbeh o rozhodnutí. Kompletný balíček pomôcok s 8 farebný-

mi obrázkami vo formáte A4. - cena 4,00 EUR
• Tomáš verí - Príbeh Ježišovho učeníka Tomáša. Súčasťou balíčka sú farebné 

obrázky vo formáte zväčšenej A4. - cena 5,00 EUR
• Živý most - Dramatický príbeh z nedávnej minulosti, ktorý vychádza zo skutoč-

nej udalosti. - cena 5,00 EUR

NOVINKA

X

Obsah:
l kompletne spracovaný text
l navrhovaný program stretnutia
l biblický verš: Ján 14, 6
l hry
l predlohy na kopírovanie

Dramatický príbeh o význame Ježišovej zástupnej obete na kríži

Jednolekciovka pre deti v školskom veku
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE
Vypočuté modlitby v Častej

Milí bratia a sestry, chceme sa s vami 
podeliť o radosť, ktorú máme, keď sledu-
jeme, ako Pán Boh vedie dianie v táboro-
vom stredisku v Častej. V Informačnom liste 
2/2014 sme písali o Mirkovi Vaculovi a Vladko-
vi Šúplatovi. Títo ochotní bratia, obaja výborní 
kuchári, vytvorili kuchársky tím v Častej. Ne-
skôr, keď Vladkovi jeho povinnosti v zamest-
naní neumožňovali prichádzať pravidelnejšie 
do Častej, ťahal kuchyňu najmä Mirko. Hoci 
nám dopredu povedal, že nebude môcť toto 
miesto zobrať natrvalo, sľúbil nám, že to po-
tiahne, kým niekoho nenájdeme. Veľmi sme si  
jeho rozhodnutie i obetavosť vážili. 

V októbri minulého roka Pán Boh od-
povedal na mnohé modlitby, aby sa našiel 
niekto, kto by  miesto kuchára v Častej mohol 
natrvalo obsadiť. 

Brat Lukáš Piroš zo Sniny, s ktorým sme 
mali kontakt cez službu medzi deťmi, sa ponú-
kol, že ak potrebujeme kuchára, rád sa nechá 
Pánom Bohom v tejto službe použiť. Lukáš je 
vyučený kuchár s praxou v stravovacom zaria-
dení s pomerne čulou prevádzkou. Odkedy ho 
Pán Ježiš vytiahol zo starého spôsobu života, 
verne kráča po Pánovej ceste. 

Ďakujeme bratovi Mirkovi Vaculovi, že 
s radosťou Lukáša prijal a bol ochotný sa 
mu venovať a zaškoliť ho vo všetkom, čo 
bude pre varenie v Častej potrebovať. S bra-
tom Mirkom sa však celkom nelúčime, pretože 
i naďalej bude s nami príležitostne spolupra-
covať.   

Brata Lukáša Piroša  vítame v kolektíve 
Detskej misie a prajeme mu veľa radosti, 
sily a požehnania v tejto službe. Milí bra-
tia, milé sestry, prosíme, modlite sa za Luká-
ša, aby mu Pán dával pocítiť svoju blízkosť 
v každom čase, i vtedy, keď v Častej nie je 
žiadna skupina detí. Pretože vtedy sa tam člo-
vek môže cítiť veľmi osamelý. Síce uprostred 
nádhernej Božej prírody, ale predsa len ďaleko 
od ľudí a od ostatného „civilizovaného sveta“.  
Túžime, aby sa Pán i cez Lukášovu službu v 
kuchyni v Častej dotýkal životov mnohých detí 
a aby cez Lukášovu starostlivosť smeli vnímať 
Božiu dobrotu a starostlivosť o nás. Lukášovi 
prajeme, aby mu boli povzbudením slová žal-
mistu:    

„Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho 
dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a za-
plesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svo-
jou piesňou. Hospodin je silou svojmu ľudu a 
záchrannou pevnosťou pre svojho pomazané-
ho. Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedič-
stvu, buď mu pastierom a nos ho naveky.“  

Žalm 28, 7 – 9

Ďakujeme všetkým, ktorí venovali 2 % z 
dane na prácu s deťmi a dorastencami v roku 
2014. Veríme, že na nás nezabudnete ani v 
roku 2015. 

v

2%
Venujte 

misii medzi 
 deťmi

Ďakujeme 
všetkým, ktorí ste nás vlani  

podporili formou 2%  
z poukázaných daní.

Aj vďaka Vám sme sa naďalej mohli  
duchovne venovať deťom 
a dorastencom na Slovensku. 

Organizujeme 
Kluby dobrej zvesti, detské tábory, 

dorastové víkendovky, evanjelizačné 
programy v školách a misijné kluby

V našej službe chceme
S Božou pomocou pokračovať naďalej 

Budeme radi,
ak nás svojimi 2% (3%) z poukáza-

ných daní budete môcť podporiť 
aj v tomto roku

Všetky informácie na 
 www.detskamisia.sk

Ak ste v minulom roku ako dobrovoľníci 
odpracovali minimálne 40 hodín, máte nárok 

poukázať až 3%. Ako dobrovoľník nemusíte 
odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba  

1 organizácie. Ak by ste sa rozhodli venovať 3% 
Detskej misii, kontaktujte nás, prosím, e-mailom alebo 
telefonicky ohľadom vystavenia potvrdenia.  
Kontakt: kovacova@detskamisia.sk, 02/555 693 78. 
Aj touto cestou Vám ďakujeme za Vašu službu 
a pomoc.

Možnos
ť


