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Pripomínajme si, 
 čo Pán spravil. 

 Pomôže nám to 
 v časoch duchovnej 

 vyprahnutosti. 

Božia škola

Čo je Klub Dobrej zvesti®?
Hlavným cieľom klubov, rovnako ako iných aktivít Detskej misie, je prinášať zvesť o Pánovi Ježišovi a viesť deti k úprimnej a osobnej viere. 
Hlavným ťažiskom týchto stretnutí je systematické vyučovanie Božieho slova v biblických lekciách, doplnené spevom, modlitbou, učením 
veršov, kvízom, tvorivou aktivitou či hrou. 
Aký je prínos Klubu Dobrej zvesti®?
Klub bude možno pre mnohé deti z vášho okolia jediným miestom, kde sa dozvedia o Božej láske a o diele spasenia, ktoré v osobe Pána 
Ježiša pripravil pre človeka Pán Boh. Dostanú príležitosť prísť v pokání a vo viere k Pánovi Ježišovi Kristovi. Spasené deti môžu v klube 
duchovne rásť. Samotný klub môže byť pre deti miestom lásky a porozumenia, uznania a prijatia. Poskytuje pracovníkom príležitosť dať 
sa použiť Pánu Bohu v živote iných. Môže byť miestom rozvoja vášho nadania a darov a zároveň miestom vášho intenzívneho duchovného 
rastu.
Ponúka možnosť miestnemu zboru, aby bol KDZ súčasťou jeho misijného pôsobenia, ak zbor poskytne pracovníkov na klub, miesto na 
stretávanie, financie na nákup pomôcok a ponesie klub na modlitbách. Navyše sa niektoré z detí (niekedy aj s rodinami) môžu začleniť do 
zboru.

Kluby Dobrej zvesti® Detskej misie
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Kde sa môže klub konať?
 Možno to bude vaša domácnosť alebo domácnosť iných kresťanov, prípadne aj domácnosť ľudí, ktorí o kresťanstvo prejavujú záujem, 
ale sami ešte kresťanmi nie sú.  Ďalšou možnosťou sú verejné miesta, ako sú napríklad školy a školské družiny, kultúrne domy, centrá 
voľného času, knižnice, detské domovy, krízové centrá a iné. Verejné miesta sú vhodné, pretože ich deti dobre poznajú a sú tam zvyknuté 
prichádzať. 
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ÚVODNÍK

„Zase do školy...“ povzdychli si moje deti, keď sa v kalendári objavil 2. september. Väčšina 
žiakov a študentov opäť vhupla do každodenných povinností a sladké ničnerobenie vymenili 
za domáce úlohy. Pamätám si, že ako dieťa som nemala príliš rada záver prázdnin. Predstava 
prichádzajúcich dní mi zvierala žalúdok. Dnes však na roky strávené v škole spomínam s láskou 
a úsmevom. Hoci nie vždy to bolo ľahké, veľa som sa naučila a pripravila som sa na neskoršie 
úlohy, s ktorými som sa v živote stretla.

No ani po opustení školských lavíc som sa neprestala učiť. Kým žijeme, stále sa učíme. 
Ako Božie deti chodíme celý život do Božej školy. Máme skvelú učebnicu, ktorá je pre nás nevy-
čerpateľným zdrojom múdrosti a inšpirácie. Štúdiom Božieho slova nachádzame odpovede na 
otázky, získavame povzbudenie i napomenutie. Čím dôkladnejšie študujeme, tým viac plníme 
svoju myseľ a srdce Božou múdrosťou a môžeme ju uplatňovať v praxi.

Božia škola to sú i rôzne zastavenia a čas skúšok. Nie je ľahké takýmito obdobiami pre-
chádzať, ale ich výsledkom je zdokonalenie a priblíženie sa k tomu, čo od nás Pán Boh očakáva. 
Páči sa mi nasledujúca ilustrácia z materiálu pre dorastencov: Keby šarkan mohol rozprávať, 
možno by povedal toto: ,,Pozri, ako vysoko viem lietať napriek špagátu, ktorý ma drží pri zemi. 
Bez neho by som sa stratil na oblohe!” Čo by sa stalo so šarkanom, keby bol odviazaný? Pár 
sekúnd by sa trepotal, potom by začal padať a skončil by zamotaný niekde v konároch stromu. 
A čo by povedal potom? ,,Vidíš, o čom som si myslel, že ma ťahá dolu, to ma v skutočnosti dr-
žalo vysoko hore.” Istotne sa aj tebe niekedy zdá, že si skúškami ťahaný dolu. Keby ti ich však 
Boh nedal, tvoj vzťah s Ním by zažil ten istý voľný pád ako šarkan. Zapamätaj si toto poučenie: 
naše skúšky sú tu nato, aby nám pomohli lietať vyššie a vyššie, bližšie k Pánovi.

V Božej škole možno niekedy prechádzame tvrdou drinou. Máme však nádej, že nám 
to pomáha rásť do podoby Pána Ježiša a raz bude naše snaženie odmenené (Jakub 1, 12).

Miriam Kešjarová



32

Detská misia                                                                    Informačný list 3/2014Detská misia                                                                    Informačný list 3/2014

 Začal sa školský rok. Žiaci a študenti 
opäť zasadli do lavíc. Po prázdninách to mno-
hým padlo zaťažko. Za dva mesiace si človek 
odvykne od školy a ľahko si zvykne na príjem-
nejší prázdninový režim. A aj keď sa v sep-
tembri ide do školy s určitou dávkou nevôle, 
nikto nepochybuje o význame školy. 

Keď sa človek stane nasledovníkom 
Pána Ježiša, začína sa pre neho Božia 
škola. Boh nás prijíma takých, akí sme, ale 
jeho záujmom je, aby sme sa postup-
ne menili na Jeho obraz. 
Božie dieťa sa má v 
Božej škole naučiť 
rozumieť Božiemu 
slovu a uplatňovať 
ho v každodennom 
živote. Tak ako 
učitelia používajú 
rôzne pomôcky, 
aby pomohli 
žiakom čo naj-
lepšie porozu-
mieť preberanej 
látke, aj Boh si po-
užíva rôzne veci, aby sme si z vyu-
čovania veľa zapamätali. 

Základnou pomôckou v Božej škole je 
Biblia. Je pre nás základnou učebnicou. Nie-
len, že obsahuje pre nás preberanú učebnú 
látku, ale cez jej čítanie Boh k nám hovorí, 
lebo je v Židom 4, 12 napísané: „Božie slovo je 
živé a mocné, ostrejšie ako ktorýkoľvek dvoj-
sečný meč a preniká do rozdelenia...“ Vďaka 
Bohu za to, že nám dal takú dobrú učebnicu. 
Obsahuje návod na život, ktorý sa páči Bohu a 
zároveň nám prinesie požehnanie a uspokoje-
nie. Majme ju vždy so sebou.

V škole sa vždy postupuje od jedno-
duchších vecí k zložitejším. Čo však ro-
biť, keď je Biblia jednotnou učebnicou aj pre 
tých, ktorí Božiu školu ešte len nedávno začali 
a zároveň aj pre tých, ktorí sú v Božej škole 
už mnoho rokov a veľa vecí poznajú? Svätý 
Duch, ktorého dostáva každé Božie dieťa, je 
trpezlivý učiteľ, ktorý každému z nás objas-
ňuje pravdy Písma a pomáha nám porozumieť 
tomu, čo je dôležité pre náš život. Pre tých, 

ktorí ešte len začali, existujú rôzne pomôc-
ky ku čítaniu Biblie a k jej pochopeniu. Sú to 
výklady biblických kníh, biblické slovníky, po-
môcky ku osobným stíšeniam nad Božím slo-
vom. Ak budeme vytrvalí a usilovní v Božej 
škole, Boh nám bude otvárať význam svojho 
slova viac a viac a budeme mu stále lepšie 
rozumieť. 

Božia škola neprebieha len na teore-
tickej úrovni. Je v nej veľa praktického vy-
učovania. Do našich životov prichádzajú rôz-

ne situácie, ktoré nie sú 
vždy príjemné a 
ľahké. Boh ich do-
volí. Tieto skúšky 
majú preveriť, čo 
sme sa naučili a 
posunúť nás ďa-
lej. Každá pre-
konaná prekáž-
ka nás niečo 
nové naučí o 
Bohu, o Jeho 
vlastnostiach, 
o Jeho starost-

livosti a pomoci. Zároveň nám ukáže, 
ako sme na tom s naším charakterom a 

na čom treba ešte popracovať. Buď dobrým 
žiakom. Vezmi si ponaučenie z každej lekcie, 
ktorú si s tvojím Bohom absolvoval. 

Jednej úprimne veriacej sestre lekár 
prednedávnom povedal: „To, že teraz pre-
chádzate cez toto trápenie, vás má možno 
pripraviť na to, aby ste potom pomáhali iným, 
ktorí cez takéto trápenia prechádzajú.“

Raduj sa z toho, že ťa Boh učí a vycho-
váva. Židom 12, 11 hovorí: „Pravda, nijaká 
prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radost-
nou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie 
pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycviči-
la.“ Takmer každý predškolák sa teší do školy. 
Tešia sa, že sa v nej naučia veľa dobrých vecí. 
Potom neskôr, keď zistia, že škola je aj o ná-
mahe a disciplíne, prestane niektorých baviť. 
Pamätajme však na to, že Boh má so svojou 
školou pri nás dobrý cieľ. Pamätajme na to aj 
v ťažkých chvíľach, v ktorých nemáme odpo-
veď na otázku, prečo sa to alebo ono stalo.

V škole si študenti potrebujú robiť po-
známky a zapisovať preberanú látku. Ako 
žiak v Božej škole si zapisuj, čo ťa Boh naučil. 
Ako malý chlapec som nemal veľmi rád de-
jepis, ale postupom času ma začal baviť viac a 
viac. Z histórie sa dá poučiť. Najvýznamnejšie 
udalosti si zvykneme pripomínať. Buď svojím 
vlastným historikom a zaznamenávaj si, ako 
Boh koná v tvojom živote. Ak si to všetko zapí-
šeš a budeš pripomínať, nikdy v tvojom živote 
nenastane čas, kedy by si o Bohu zapochybo-
val. Aj keď pôjdeš cez obdobie, v ktorom sa ti 
bude zdať, že Boh mlčí a nekoná, tvoje zázna-
my o Jeho minulých predivných skutkoch ti 
pripomenú Jeho moc a záujem o teba. Mojžiš 
Izraelcom často pripomínal veľké Božie skut-
ky v ich živote. Preto napríklad po prechode 
cez Červené more napísal oslavnú pieseň pre 
Hospodina a podobne konal i pri ďalších Božích 
divoch. Jedným zo základných pedagogických 
princípov je opakovanie.  

Boh chce, aby z Jeho školy vychádzali 
žiaci, ktorí sa uplatnia v praxi. Učí nás, lebo 
chce, aby sme sa posunuli ďalej a mohli Mu 
lepšie slúžiť. Naše štúdium v Božej škole má 
význam len vtedy, ak sa naše poznanie Božie-
ho slova premení na skutky. V liste Jakuba 1, 
23 – 24 sa píše: „Lebo ak je niekto posluchá-
čom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužo-
vi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú 
tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, 
aký je.“ Nestačí len nad Božím slovom teoreti-
zovať a mať ho plnú hlavu, ale chceme, aby sa 
ono stalo vecou srdca a ovplyvnilo naše skut-
ky. Ak budeme Božie slovo poslúchať a podľa 
neho žiť, Boh nám zasľúbil svoju prítomnosť 
a požehnanie. Sľúbil nám, že vtedy budeme 
prinášať ovocie, Pán Boh v tom bude oslávený 
a náš život bude úspešný, pretože naplní Boží 
plán s nami. Nech sú nám na záver povzbu-
dením slová, ktoré sú napísané v Józuovi 1, 
7 – 9: „Len buď silný a veľmi odvážny, aby si 
konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal 
môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani 
napravo ani naľavo, aby si mal úspech, kam-
koľvek vkročíš.“ 

Milý brat, milá sestra,  keď dáme náš 
život plne k dispozícii nášmu Pánovi, aby 
si nás budoval a vzdelával v svojej ško-
le, vtedy si nás bude môcť naplno použiť 
v službe nesenia evanjelia chlapcom a 
dievčatám. 

M. Fraňo

V BOŽEJ ŠKOLE
POZVÁNKA 
NA NIEČO 

MIMORIADNE
 

v Božej škole

Sedem, šesť, päť, štyri... Čo to vlastne 
odpočítavam? Sú to zostávajúce týždne do 
konferencie Detskej misie. A možno sa k čí-
taniu tohto čísla Informačného listu dostá-
vate v čase, keď už odpočítavanie nezačína 
sedmičkou, ale nižším číslom. Stále sa však 
dá prihlásiť a chcem vás povzbudiť, aby ste 
tak urobili. 

3 dni pri Božom slove, pri učiteľoch, 
od ktorých sa môžeme veľa naučiť, 3 
dni posilňujúceho spoločenstva, zdieľa-
nia sa a informovania o aktuálnom dianí v 
evanjelizácii detí. Počas konferencie bude 
zabezpečený aj program pre deti. 

Milý brat, milá sestra, chcem Ťa po-
vzbudiť k prihláseniu sa na konferen-
ciu. Či už cez prihlášku priloženú v tomto 
čísle Informačného listu, alebo cez interne-
tový formulár na našej webovej stránke. 
Do 24. októbra je prihlasovanie otvo-
rené.

A ešte raz pripomeniem program 
konferencie: brat Czeslaw Bassara z 
Poľska bude mať pre nás biblické vyučova-
nie, manželia Holtovci z Veľkej Británie 
pripomenú, aké dôležité je v medziľudskej 
komunikácii voliť správne slová. Serge 
Varga z Nemecka bude hovoriť o tom, ako 
prelomiť medzigeneračnú priepasť a získať 
si dôveru mladých ľudí, ktorým slúžime. 

Milý brat, milá sestra, verím, že        
Celoslovenská konferencia Detskej misie 
v Liptovskom Mikuláši, ktorá sa koná ten-
to rok od 7. do 9. novembra bude pre nás 
všetkých zdrojom veľkého požehnania a 
povzbudenia. Srdečne Ťa na ňu pozývam.

Za pracovníkov Detskej misie 
Michal Fraňo

„Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vy-
chovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dob-
ré.“  2. Timoteovi 3, 16



54

Detská misia                                                                    Informačný list 3/2014Detská misia                                                                    Informačný list 3/2014

V BOŽEJ AUTOŠKOLE

Milí priatelia, viete o tom, že v Božom 
slove sa nachádza dopravná značka Slepá 
ulica? Nie je tam priamo takto pomenovaná, 
ale jej význam súvisí s jedným Ježišovým po-
dobenstvom. Hovorí o márnotratnom synovi, 
ktorý sa svojou ľahkovážnosťou dostal do sle-
pej ulice. Jedinou cestou späť bolo otočenie sa 
o 180 stupňov a návrat k láskavému otcovi. 

Dopravné značky a ich význam sme po-
čas tohtoročných táborov objavovali spo-
lu s deťmi v Božom slove. Bolo pre nás veľ-
kým povzbudením, keď sme videli a zažívali, 
že deti reagujú na Božie volanie. 

Mnohé z nich prichádzajú na tábory z 
ťažkých rodinných pomerov, žijú len s jed-
ným rodičom (väčšinou s matkou), často ich 
vychováva televízia a internet a čím ďalej tým 
menej poznajú Božie slovo. Tábor je pre nich 
jedinou možnosťou, kde sa dozvedia radostnú 
zvesť evanjelia a kde môžu pochopiť, že táto 
zvesť je určená aj im. 

Modlíme sa, aby to, čo bolo zasiate do 
sŕdc detí v priebehu leta, nezahynulo, ale aby 
rástlo a prinášalo dobré ovocie. 

Miriam Kešjarová

Deti cez prázdniny neradi počujú slovo 
„škola“, avšak letná táborová „autoškola“ 
mala u nich úspech. Keď totiž po teoretickej  
aj praktickej príprave chceli získať vodičský 
preukaz, museli vyplniť záverečný test, kde 
okrem otázok vyplývajúcich z biblických lekcií 
a misionárskeho príbehu bola i otázka, čo sa 
im v tábore najviac páčilo. A najčastejšou od-
poveďou bolo, že „všetko“. Aby som upresnila, 
čo „všetko“ sa za tým skrýva, pridávam aj ďal-
šie časté odpovede, resp. konkrétne odpovede 
niektorých detí: výroba motokár a jazdenie na 
nich, veľké hry a nočná hra v lese, že prišli 
policajti a mohli sme si všeličo vyskúšať.

• „Páčil sa mi futbal, noví priatelia a to, že 
som viac spoznal Pána Boha.“ (Adam 11)

• „Kamaráti, super vedúci, angličtina s Ro-
binom a Debbie, super aktivity, hosť – futba-
lový tréner, ktorý s nami spravil naozajstný 
tréning.“ (Nina 12) 

• „Som veľmi šťastná, že moje kamarátky 
vďaka táboru mohli uveriť v Pána Boha. Tento 
rok som na tábore už piatykrát a už sa veľmi 
teším, keď sa o rok znova všetci stretneme.“ 
(Ľudmila 11)

Ľubica Hrušovská

Leto je časom hier, šantenia a dobrodružstiev. No leto v našich táboroch bolo aj 
časom vyučovania a zdokonaľovania sa v znalosti Božích pravidiel, ktoré nám po-
máhajú bezpečne zdolať cestu životom. Božiu autoškolu zažilo 182 detí v Stredisku 
DM Prameň pri obci Častá, v Tatranskej Lomnici i na dennom tábore vo Zvolene. 
Čo to znamená žiť „na hrane“ si vyskúšalo 131 dorastencov v Častej, v Tatranskej 
Lomnici aj vo Svätom Antone. 

LETO V SPÄTNOM ZRKADLE

Cieľom každého kempu Učeník je poďakovanie sa obetavým dobrovoľníkom za ich mi-
sijnú službu. Prejavilo sa to obzvlášť pri svedectvách v rámci „Živej mapy z letnej misie“, ale aj 
pri ďalších svedectvách účastníkov.

Ďalším cieľom je duchovný rast účastníkov. Odrazilo sa to aj v biblických témach br. Mi-
lana Hudeca: Hľaďte na Ježiša, dokonávateľa viery, Prijímajte napomenutia, Posvätenie života, 
Osobná aktivita... (Židom 12. – 13. kapitola). Spoznali sme i „chemickú zlúčeninu“ pre našu 
službu Pánu Bohu: HVPP (Hľadanie, Vzdelávanie, Povolanie, Prax).

Niekoľko postrehov účastníkov:
• Skvelé témy a rečníci (najmä p. Hudec), semináre, organizácia a záverečný večer pri digi-

tálnej vatre (kvôli počasiu)...
• Spoznala som nových skvelých ľudí a Pán Ježiš ma tu veľmi povzbudil i napomenul... Vý-

borná kuchyňa!
• Intenzívne vyučovanie, ranné čítanie Žalmov, úplne skvelé chvály, výlet do jaskyne Driny...
Sme vďační Pánovi za požehnanie, ktoré sa nedá v krátkej správe popísať. Už teraz sme 

v myšlienkach a modlitbách za budúci jubilejný 10. ročník Učeníka 2015.
Jozef Kováč

Učeník 2014
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INŠTITÚT A NAŠI ŠTUDENTI
drogy, pornografia, hudba a podobné som si 
viac uvedomila, v akom prostredí deti žijú. 
Tiež som spoznala a utvrdila som si, aké dôle-
žité je deti učiť Božím pravdám (doktrínam) o 
Bohu, hriechu, vykúpení a podobne.“

Marek: „Neľutujem čas strávený na Inštitú-
te, práve naopak, pretože som sa veľa naučil, 
nie len teoretických vecí, ale hlavne praktic-
kých, ktoré naozaj budem môcť použiť na slá-
vu Božiu v službe, kde aj porastiem. V službe, 
ktorá bude prinášať ovocie viditeľné v Duchu 
a Pravde, a to mi pripomína List Galatským 
5, 22.“

Zuzka: „Inštitút bol pre mňa miestom, na 
ktorom som sa dozvedela množstvo užitoč-
ných informácii a je čas preniesť ich do praxe! 
Spoznala som vzácnych ľudí, vyučujúcich a 
zažila požehnaný čas, z ktorého mám množ-
stvo spomienok. Pán Boh menil moje srdce, 
povzbudzoval ma a mohla som Ho viac spo-
znávať. Som veľmi vďačná za tento čas, za 
ľudí, vyučovanie...“ 

Filip: „Miestom, kde som mohol prijať veľa 
Božieho požehnania, posunúť sa ďalej v po-
znaní Biblie a Boha a spoznať úžasných ľudí, 
s ktorými sme mohli mať neopísateľné spolo-
čenstvo a vybudovať si priateľstvá, o ktorých 

som presvedčený, že len tak ľahko nezaniknú. 
Som veľmi vďačný za každého jedného učiteľa, 
ktorý obetoval svoj čas pre nás, aby sme sa 
my, študenti, mohli niekde posunúť. Bolo to 
úžasne strávené leto a neostáva mi povedať 
nič iné ako: Ďakujem Pane!“  

Goran zo Slovinska: „Naučil som sa veľa 
praktických lekcií a jedna z tých najlepších 
bolo to, že som sa naučil ako pristupovať k 
dieťaťu a ako s ním hovoriť. Už sa neviem doč-
kať, ako tieto moje vedomosti uplatním v praxi 
pri evanjelizovaní detí.“

Daniel z Českej republiky: „Predovšet-
kým povzbudením skrze stretnutia s rôznymi 
vyučujúcimi, ktorí sú už veľa rokov v službe a 
stále slúžia s nadšením. Ďalej časom na stíše-
nie a premýšľanie o ďalšom smerovaní môjho 
života.“

Marie z Českej republiky: „Inštitút bol pre 
mňa príležitosťou naučiť sa nové metódy ako 
evanjelizovať deti a viesť ich k duchovnému 
rastu. Bol časom, kedy ku mne Boh hovoril 
ohľadom služby a môjho osobného rastu a tiež 
možnosťou nadviazať nové priateľstvá.“

M. Fraňo

INŠTITÚT A NAŠI ŠTUDENTI
Od druhého júlového týždňa do polovice augusta prebiehal v rumunskom cen-

tre Detskej misie v meste Sibiu Inštitút Detskej misie. Bolo na ňom 20 študentov. 
Dvaja z Rumunska, dvaja z Moldavska, jeden zo Slovinska, dvaja z Kosova, jeden 
z Albánska, ale čo je hlavné, bolo na ňom 6 študentov zo Slovenska a 6 študentov 
z Čiech.

Michal: „Inštitút bol pre mňa časom, kedy 
ma Pán Boh vyučoval a motivoval pre prácu s 
deťmi. Spoločenstvo, chvály, modlitby a čas s 
inými pracovníkmi bol neopísateľný. Verím a 
teším sa, keď získané vedomosti prinesiem k 
deťom v mojom okolí.“

Dianka: „Som vďačná Pánu Bohu, že som 
mohla počas šiestich týždňov prijať veľa dob-
rého od učiteľov, ktorých si Pán Boh mocne 
používal, aby ma vyučoval nové a dôležité 
pravdy o Ňom a o službe. Teším sa na dni, 
keď budem môcť vidieť, ako Pán Boh v mojom 
živote si bude používať to, čo ma počas Inšti-
tútu naučil. Veľmi požehnaným bol pre mňa 
i čas, ktorý som mohla tráviť po vyučovaní 
v rozhovoroch, v modlitbách a v príprave na 
predmety.“

Jarka: „Požehnaným časom pri hlbokom 
štúdiu Božieho slova, hlavne tých častí, kto-
ré hovoria o dieťati. Cez témy ako autorita,    

Študenti tu počas 6 týždňov zažili veľmi 
intenzívny čas štúdia a prípravy na služ-
bu deťom. Bolo to náročné, ale zároveň veľmi 
povzbudivé obdobie Božej školy pre každého 
z nich. Nielen cez preberanú látku, ale aj cez 
svedectvá o tom, ako Pán Boh konal v živote 
každého z nich, smeli vnímať veľkú Božiu lás-
ku k strateným dušiam a mohli si uvedomiť, 
že je veľmi dôležité prinášať mladej generácii 
evanjelium, aby čo najviac chlapcov a dievčat 
smelo v úprimnej dôvere prísť k Pánovi a otvo-
riť sa Jeho láske a otcovskému prijatiu. Počas 
dvoch týždňov so študentami som mohol zažiť 
nádherné spoločenstvo, ktoré mali medzi se-
bou. Učitelia si študentov chválili ako skupinu, 
ktorá bola veľmi študijne zameraná a chceli sa 
čo najviac dozvedieť. 

Ako zhodnotiť Inštitút na záver? Polož-
me tým, ktorí ho absolvovali, túto otázku: 
„Čím bol pre teba Inštitút?“ 
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK  
OTVORIA SA NOVÉ KLUBY NA ŠKOLÁCH?

U nás zatiaľ táto možnosť exis-
tuje. Využijeme ju? Nemusí tu byť 
dlho... Poďme za deťmi tam, kde sú 
najviac sústredené – do škôl! Sme 
vďační za všetky existujúce KDZ, 
ktoré prebiehajú na školách. Vznik-
nú nové?

Ako začať KDZ na škole?

Ak ťa Pán vedie k tomu, aby si bol 
jeho nástrojom (spolu s ďalšími), 
ozvi sa nám do Detskej misie.

V rámci stanov nášho občian-
skeho združenia Detskej misie 
– bod 3.2.1. DM: „... organizuje 
kluby pre deti a dorast vo verejných 
priestoroch, školách, domovoch, do-
mácnostiach a ostatných vhodných 
priestoroch...“

Radi ti poskytneme potrebnú pomoc, in-
štrukcie a modlitby.

Tešíme sa na spoluprácu pri vzniku nové-
ho KDZ aj v tvojej škole. Ozvi sa nám! Modli 
sa! Vytrvaj v zápase o nový KDZ!

Pozývanie pred školou

Vedenie základnej školy na predmestí Bra-
tislavy bolo priaznivo naklonené otvoreniu 
nového KDZ. Na rodičovskom združení však 
niektorí rodičia vyjadrili nesúhlasný postoj a 
KDZ nemohol začať. Vytrvalo sme sa za to 
modlili a po čase sme dostali ponuku: „Môžete 
pozývať deti na klub, ale len pred školou...“ 
Vytlačili sme si pozvánky a ponúkali sme ich 
deťom a rodičom. Po pol roku sa klub konečne 
rozbehol. Prežili sme s deťmi požehnaný pol-
rok pri biblických témach, súťažiach, kvízoch, 
piesňach, hrách a spoločenstve. Posledný klub 
mal názov „Nanuková párty“. Rozprávali sme 
si na ňom poučný príbeh zo školského prostre-
dia. Tešíme sa, že budeme môcť pokračovať v 
klube aj v novom školskom roku.

Viacerí naši kresťanskí priatelia zo západnej Európy i zámoria sa čudujú, keď im 
hovoríme skúsenosti z Klubov Dobrej zvesti (KDZ) na štátnych školách. Smutne 
konštatujú: „U nás je to nemožné! Kresťanské kluby sú zo škôl VYTLAČENÉ!“

Zakázaný klub

Nová riaditeľka zakázala existujúci klub na 
jednej z bratislavských škôl. Nemal som mož-
nosť navštíviť ju osobne, preto som ju kontak-
toval telefonicky. Jej postoj bol jednoznačný: 
„V žiadnom prípade!“

„Dovoľte mi povedať vám krátku skúsenosť 
z vašej školy,“ poprosil som ju a ona súhlasila.

„Pri jednej návšteve vašej školy sa ma isté 
dievča spýtalo, či sme z Detskej misie. Keď 
som jej odpovedal, že sme, dodala: „Chcem 
ísť budúce leto na váš letný tábor.“

„Teším sa. A povieš mi, prečo tam chceš ísť?“ 
opýtal som sa jej.

„Môj brat bol vo vašom tábore v Častej a 
úplne sa zmenil...“

Na druhej strane linky bolo chvíľu ticho a po-
tom zaznel hlas pani riaditeľky: „V poriadku, v 
klube môžete pokračovať.“

Vďaka ti, Pane, za túto zmenu!!!

Jozef Kováč

Je to Božia škola, v ktorej navonok vy-
stupujem ako tá, ktorá prichádza medzi deti 
a učí ich slovo evanjelia, aby mohli spoznať 
Krista ako svojho osobného Spasiteľa, ale pri-
tom sa sama stávam žiačkou a dostávam tú 
najzákladnejšiu lekciu, a to ako prijímať deti 
a milovať ich za každých okolností. Je to tak 
neskutočné a tak nádherné.

KDZ sú pravidelné stretnutia detí a sú 
úžasnou príležitosťou prinášať im slovo 
evanjelia, ale aj preukazovať im službu vzťa-
hu, v ktorom sa budú môcť cítiť bezpečne a 
učiť láske. Dnešná doba je ťažká. Mnoho sú-
časných detí pochádza z prostredia s rôznymi 
konfliktami a majú nedostatok dobrých vzťa-
hov s rodičmi alebo inými dospelými. Aj keď 
navonok sa zdajú byť v pohode, vo svojom 
vnútri mnohokrát prežívajú neistotu, strach a 
zdeformovaný obraz lásky. Ak sa zastavím a 
nájdem si čas nazrieť hlbšie do životov detí na 
našich kluboch, zisťujem, že to, čo by mala byť 
samozrejmosť v ich životoch, častokrát chýba.

Deti sa chcú s nami dospelými rozprá-
vať. Na jednom klube chodím po triedach a 
z družín vyzdvihujem deti. Akonáhle výjdu z 
triedy, takmer každé na mňa spustí príval svo-
jich zážitkov z týždňa, či neodbytných otázok. 
Len si dávať pozor, aby som každého vypočula 
a nikoho neopomenula. Dá to niekedy zabrať.

Deti túžia po našej pozornosti a pohla-
dení. A práve tí najväčší narušitelia disciplí-
ny v triede, to potrebujú najviac. Spomínam 
si na situáciu, keď som pristúpila k jednému 
chlapcovi a pohladila som ho, Miško, ktorý stál 
vedľa neho, keď to videl, spontánne prišiel ku 
mne a pritúlil sa. Musím vám prezradiť, že sú 
to dvaja najväčší nezbedníci na klube. V tej 
chvíli však boli ako dvaja baránkovia.

Deti milujú, keď sa im venujú starší 
chlapci, muži. Hlavne chalani ich vždy obko-
lesia a snažia si ich pozornosť uchmatnúť pre 
seba a viesť s nimi chlapské reči, či tak trochu 
vyskúšať ich silu. Ak niektorí z mojich pomoc-
níkov – mužov na klube chýbal, prvá otázka 
bola: „A Marek príde?“ V tomto som veľmi 

vďačná za chlapcov a mužov, ktorým Pán dáva 
na srdce službu deťom a stoja v nej verne. 
Neustávajte, ste potrební!

Deti veria a prijímajú to, čo im dospelí 
povedia, čo vidia na ich životoch. A to je 
síce veľké privilégium, ale o to väčšia zodpo-
vednosť. Lebo to, čo dieťa v detstve počulo, 
videlo, zažilo, ho mnohokrát ovplyvní a spre-
vádza po celý život. Aj ja sa osobne učím, že 
je potrebné dávať si pozor na to, čo deťom 
sľúbim, lebo ony si to isto zapamätajú a budú 
čakať na splnenie. Učiť a pracovať s deťmi, je 
omnoho ťažšie a náročnejšie, ako by sa zdalo.

Deti potrebujú poznať Pána Boha ako 
toho, ktorý je živý a prítomný aj v ich ži-
vote. Bolo pre mňa prekvapením zistiť, že v 
našej krajine existujú deti, ktoré síce niečo o 
Bohu počuli, ale absolútne nič im nehovorilo 
meno Ježiš a nepoznali ani len príbeh Jeho na-
rodenia. A takýchto je ešte veľa.

Preto ťa chcem povzbudiť, ak máš príle-
žitosť hovoriť, či byť živým svedectvom o Pánu 
Bohu a Jeho Synovi, nechaj sa viesť Duchom 
Svätým a vstúp do Božej školy, kde sa tvojimi 
učiteľmi stanú deti.

„Po troch dňoch našli Ho v chráme sedieť 
medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa ich. 
Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho ro-
zumnosťou a nad Jeho odpoveďami.“ Lk 2, 46-
47 (príbeh 12-ročného chlapca)

Andrea Sabolová

KLUBY DOBREJ ZVESTI 
BOŽIA ŠKOLA 

Dennodenne zisťujem, koľko sa toho ešte potrebujem naučiť. Do školy už síce 
nechodím, ale mojimi učiteľmi sú moji rodičia, moje sestry, moji kolegovia, moji 
súrodenci v Kristu a predstavte si, že tými najlepšími sú deti.
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Dnešné deti trávia veľa času pred televíziou a ich najlepším priateľom je často 
počítač. Písanie listov a čítanie kníh nepatrí medzi ich obľúbené činnosti. O to viac 
sa tešíme, keď nám spolu s vyplnenými lekciami prídu aj listy od detí.

OHLASY Z KOREŠPONDENČNÝCH KURZOV

„Ďakujem za príjemné chvíle s Prieskumní-
kom, veľa som sa toho naučila. Mám rada 
Prieskumník, otvoril mi oči...“ 

Rebeka

„Ďakujem Vám za lekcie. Veľmi rada ich do-
stávam...

Veľmi sa mi páčia príbehy v lekciách o Paule 
a Martinovi, sú zaujímavé a neviem sa dočkať, 
kedy dostanem ďalšiu lekciu, aby som si moh-
la prečítať pokračovanie príbehu. Držím Vám 
palce, aby tieto lekcie robilo stále viac a viac 
detí.

Mám Vás veľmi rada!“
Julka

„Ďakujem, Vám, že môžem vedieť viac o 
Pánu Bohu.“

Kristínka

Kurzy Detskej misie si môžete objednať 
na detskamisia@detskamisia.sk.

Na internete deti nachádzajú mnoho dob-
rého, ale i nebezpečného. My im ponúkame 
bezpečne skvelú stránku plnú objavovania a 
skúmania. Popri hrách a súťažiach sa dozvedia 
veľa dôležitých právd z Božieho slova.

Naši sprievodcovia deti bezpečne prevedú 
príbehmi, dobrodružstvami i súťažnými úlo-
hami. Deti sa nemusia prihlasovať pod svojím 
menom, pri registrácii stačí uviesť prezývku.

A čo aktuálne nájdu deti na stránke? Dob-
rodružstvá Najmocnejšia kniha, Krajina zá-
zrakov, Cestovanie v čase, Kto je Ježiš a iné, 
rôzne aktivity, hry, denné zamyslenia, môžu 
poslať kamarátovi pohľadnicu alebo napísať 
otázku sprievodcovi.

Neváhajte, kliknite si na našu stránku a pre-
skúmajte jej obsah.

STRÁNKA, NA KTOREJ NÁJDEŠ POUČENIE      
I ZÁBAVU

Jakub – materiál pre dorast

Študovať biblickú knihu verš po verši so 
skupinou dorastencov je náročná úloha. Inovo-
vaný materiál vám v tom však môže pomôcť! 
Materiál obsahuje desať biblických štúdií. Lekcie 
sú zamerané hlavne na mladých veriacich a chcú 
im pomáhať v duchovnom raste. Nezabúdajú ale 
ani na neveriacich dorastencov a usmerňujú ich 
v hľadaní Boha.

Lekcie sú spestrené ilustráciami, otázkami, 
scénkami, pracovnými listami a ďalšími zau-
jímavými prílohami.

Materiál zaradíme do nášho internetového 
obchodu v priebehu jesene 2014.

Predpokladaná cena: 9 €

PONUKA LITERATÚRY

Pripravujeme pokračovanie vyučova-
cieho materiálu pre predškolákov. Prvé 
tri lekcie sú venované narodeniu Pána Ježiša, 
ďalšia hovorí o Jeho detstve a posledné dve 
predstavujú Ježiša ako dospelého muža, ktorý 
povoláva svojich nasledovníkov. 

Materiál obsahuje podrobne vypracova-
né biblické lekcie s množstvom nápadov na 
doplnkové aktivity, ručné práce a návrhom 
programu besiedky alebo klubu. Súčasťou 
balíčka sú pracovné listy, názorné pomôcky k 
učeniu biblického verša a farebné obrázky vo 
formáte zväčšenej A4.

Materiál zaradíme do nášho internetového 
obchodu v priebehu jesene 2014.

Cena: 16 €

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho Syna

Novinka

Objednajte si naše materiály na vyučovanie v kluboch, besiedkach alebo na ho-
dinách náboženstva. Ponúkame doktrinálne a tématické lekcie, jednolekciovky, 
misijné príbehy, lekcie zo Starej a Novej zmluvy, špeciálne materiály pre predško-
lákov a dorastencov, párty balíčky a iné. Kompletnú ponuku literatúry nájdete v 
priloženom katalógu alebo na www.detskamisia.sk.
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JESENNÉ AKCIE DETSKEJ MISIE
V akom veku začať deti vyučovať Božím pravdám? 
Biblia nám síce nedáva úplne konkrétnu odpoveď, ale isté je, že treba začať čo najskôr. Deti 

sa začínajú učiť od najútlejšieho veku. Predškolský vek je ideálny na začatie vyučovania jas-
ných biblických právd, ktoré povedú dieťa aj v ďalšom živote po ceste za Pánom.

Pre všetkých, ktorí pracujú, alebo majú túžbu pracovať s deťmi v predškolskom veku, ponú-
kame Kurz pre učiteľov predškolákov.

Kurz pre učiteľov predškolákov

Kedy: 10. – 11. 10. 2014 – 1. časť
          24. – 25. 10. 2014 – 2. časť

Kde: Zborové centrum ECAV, Košice

Garant: Ing. Andrea Sabolová

Prihlasovanie: cez elektronický 
formulár na www.detskamisia.sk

Víkendovka 
staršieho dorastu

Kedy: 21. – 23. 11. 2014

Kde: Stredisko DM Prameň

Garant: Ing. Michal Fraňo

Mikulášska víkendovka

Kedy: 5. – 7. 12. 2014

Kde: Stredisko DM Prameň

Garant: Ing. Vladimír Terem

Viac informácií o pripravovaných ak-    
ciách nájdete na www.detskamisia.sk.

BOŽIA ŠKOLA – 
DOBRÉ KNIHY

Milí bratia, milé sestry, určite si viacerí 
z vás spomínajú na roky, v ktorých sme 
sa pravidelne v auguste schádzali v Žili-
ne či Martine na celoslovenských konfe-
renciách Detskej misie. Prežívali sme tam 
nádherné spoločenstvo, študovali sme 
Božie slovo, počúvali svedectvá zo služ-
by, modlili sme sa za seba i za deti, kto-
rým slúžime, a po skončení sme sa vracali 
domov povzbudení a posilnení do ďalšej 
práce na našich kluboch a besiedkach. 

Na intenzívnom kurze kresťanských 
pracovníkov (EQUIP) nás lektori dôraz-
ne upozorňovali na potrebu čítania dob-
rých kníh. Doporučovali cca 50 kníh ročne! 
Delili ich na knihy, ktoré si prečítame pre 
naše potreby a informácie, a na tzv. kľúčové 
knihy, ku ktorým sa máme častejšie vracať a 
čerpať z nich skúsenosti a motiváciu.

Medzi takéto kľúčové knihy nepo-
chybne patria knihy prvého riaditeľa eu-
rópskej Detskej misie Samuela Doherty-
ho.

Pripomeniem niekoľko postrehov z týchto 
kníh:

• Chceš efektívne evanjelizovať deti?
Rada: Siahni po knihe „Ako viesť dieťa 

k Pánu Ježišovi“. Preštuduj si kapitolu 3 
– Desať krokov ako viesť dieťa (dorastenca, 
dospelého) k Pánovi Ježišovi.

• Zamestnáva ťa otázka: V akom veku 
môže dieťa uveriť v Pána Ježiša?

Rada: Siani po knihe „100 otázok a od-
povedí o službe deťom“ (2. otázka)

• Nevieš, aký je Boží plán pre tvoj život?
Rada: Čítaj knihu „Poslušnosť nebes-

kému videniu“ 
• Chceš sa zlepšiť v oblasti vzťahov a vo 

vodcovstve?
Rada: Dobre si preštuduj knihu „Pokoj-

ná plavba vo vzťahoch a vodcovstve“. 
Možno potom lepšie porozumieš konštato-
vaniu rev. Vincenta Prica (riaditeľ európskej 
a africkej kresťanskej misie): „Okrem Pána 
Ježiša Krista žiadny iný človek nemal taký 
vplyv na môj život ako Sam Doherty...“

Jozef Kováč
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DOBRÁ SPRÁVA NAPRIEČ SLOVENSKOM
S blížiacim sa termínom 4-denných klu-

bov vo Zvolene a okolí (19. – 22. 8. 2014) 
narastali vo mne zmiešané pocity a mala som 
v hlave veľa otázok. Ako to celé dopadne? 
Prídu vôbec nejaké deti? Aká bude práca na 
rómskom sídlisku? Aká bude reakcia zo strany 
rodičov a okolia? Budeme sa vedieť my, slu-
žobníci v tímoch, rýchlo zohrať? Čo ak sa vy-
plnia daždivé predpovede počasia?... To jediné 
a najlepšie, čo som mohla urobiť, bolo modliť 
sa a vložiť to celé do Božích rúk. Uvedomovala 
som si, že Pán Boh má najväčší záujem, aby 
sa kluby uskutočnili a postará sa o všetko po-
trebné. A naozaj. Počas celého týždňa sme cí-
tili, ako sa Pán Boh o všetko stará, ako dokáže 
všetko vopred predpripraviť a skĺbiť. 

Celá služba bola veľmi radostnou. Každý 
deň sme autami plnými pomôcok doobeda i 
poobede vyrážali na viaceré miesta, kde nás 
netrpezlivo čakali deti, a keď videli blížiace sa 
auto, už z diaľky nám mávali. Keď si po úvod-
ných hrách posadali na karimatky a ozval sa 
spev, kútikom oka som sledovala, ako sa otvá-
rajú na sídlisku okná...  

Deti so záujmom počúvali dôležité bib-
lické pravdy o Pánu Ježišovi, ktoré sme sa 
im snažili zvestovať zaujímavým, vždy iným a 
názorným spôsobom. 

Zakončím slovami jedného pána, ktorý 
nás sledoval v Žiari nad Hronom. „Robíte 
dôležitú službu, fandím vám a obdivujem vašu 
odvahu hovoriť o Ježišovi takto na otvorenom 
priestranstve. To je ozajstná misia!“ Už len do-
dávam, že práve v Žiari dvaja chlapci zosta-
li na pastoračný rozhovor, úprimne vyznávali 
svoje hriechy a prijali Pána Ježiša do svojho 
srdca. Pánu Bohu vďaka!

Ľubica Hrušovská

Na klube v Zlatom potoku vo Zvolene 
som mal dve povzbudzujúce skúsenos-
ti: V prvý deň na klub prišli medzi inými aj 
dorastenci (12 – 15-roční). Spriatelili sme sa 
pri hrách. Počas celého klubu stáli a počúvali 
Božie slovo. Po klube som im mohol povedať 
svoje osobné svedectvo, pomodliť sa s nimi a 
vyzvať ich, že kdekoľvek a kedykoľvek môžu 
odovzdať svoj život v modlitbe Pánovi Ježišovi.

Na druhý deň zostali na rozhovor dve 
dievčatá. Jedna sa nahlas modlila za svoje 
spasenie, druhá sa modlila v tichosti. Na ďalší 
deň dostali obe Novú zmluvu a mysleli sme aj 
na následnú prácu. Odporučili sme im interne-
tovú stránku Hľadaj a nájdi, nakoľko nebude-
me s nimi v priamom kontakte. 

Jozef Kováč

Na takýchto kluboch mám najmenej 
rada pozývanie detí a rozdávanie letákov, 
pretože sama nemám rada, keď ma ľudia za-
stavujú a oslovujú na ulici a radšej sa im vy-
hýbam. Ale Pán Boh môže zmeniť aj takúto 
drobnosť, pretože išlo o niečo väčšie ako o to, 
či sa ja budem hanbiť alebo cítiť trápne. A tak 
Pán zmenil môj postoj a možno aj postoje ľudí, 
ktorých sme oslovili, že mi bolo aj ľúto, keď 
sme nemali dosť pozvánok... 

Na službe Pánovi je úžasné, že môžem 
vidieť, ako Boh mení a vypĺňa moje sla-
bosti, aby som to ja nekazila, ale naopak On 
to požehnal.

Lenka Csandová

DOBRÁ SPRÁVA NAPRIEČ SLOVENSKOM
„Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho 

milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.“
 Žalm 100, 5

Takto sa nám dával Hospodin poznávať 
počas prípravy tohtoročných 4-dňových 
klubov a ešte oveľa silnejšie počas týž-
dňa, kedy prebiehali. Najviac som možnosť 
oprieť sa o Hospodinovu dobrotu, vnímal po-
čas klubov v Žiari nad Hronom. Prišli sme na 
toto miesto pozývať deti v utorok večer. S veľ-
kou bázňou a dôverou voči Pánu Bohu sme 
sa pozerali na okolostojace bytovky, hrajúce 
sa deti a rodičov sediacich na lavičkách. Vy-
kročili sme, začali pozývať deti a Pán Boh sa 
začal ukazovať ako dobrý, ľudia prijímali naše 
pozvánky na klub a mnohí nám priali všetko 
dobré. Dokonca, keď sme povedali, že sme 
kresťania, začali nám niektorí priať požehna-
nie od Hospodina. Počas nasledujúcich 4 dní 
sa na tomto mieste Pán Boh prejavoval ako 
dobrý Boh, keď nás chránil pred dažďom, po-
sielal nám ľudí, ktorí nás povzbudzovali, ale 
hlavne deti, ktoré pozorne počúvali. 

V jeden deň nám na klube v Žiari nad 
Hronom, chýbal do scénky účinkujúci, a 
tak sme sa modlili za to, aby sme to zvlád-
li, aby nám Pán Boh niekoho poslal. Keď sme 
prišli na miesto klubu, bol tam brat z Cirkvi 
bratskej, ktorého sme oslovili. Chcel nám po-
môcť, ale mal túžbu ísť na biblickú skupinku. 
Dal nám šancu tým, že zavolá bratom zo sku-
pinky a skúsi sa s nimi nejako dohodnúť. Po 
chvíli prišiel s radostnou správou, skupinku z 
nejakého dôvodu zrušili, a tak nám mohol po-
môcť a poslúžiť svojmu Pánovi. Je to úžasné, 
ako má Pán Boh v rukách všetky situácie a 
skladá veci ako puzzle, ktoré do seba úžasne 
zapadajú. 

Na Božiu slávu chcem ešte spomenúť 
jednu skúsenosť, ako má náš Pán v ru-
kách aj počasie. Videli sme to celý týždeň, 
ale mňa sa veľmi silno dotkla situácia z piatka. 
Vystúpili sme z auta a na mieste nás už čakali 
deti. Pomáhali nám vykladať veci z auta, keď 
zrazu z oblakov, ktorých bolo na oblohe cel-
kom dosť, začalo pršať. Ako sme veci z auta 
vyložili, tak sme ich hneď aj začali nakladať 
naspäť. Spolu s deťmi sme sa schovali pod 
otvorené dvere kufra na aute. Kvapky padali a 
po chvíli som vyšiel zpod dverí kufra a jednou 
vetou som prosil nášho dobrého Pána. Prosím, 

Pane, daj nám dokončiť tieto kluby, prosím, 
nezahanbi nás. A viete, čo sa stalo? Áno, pre-
stalo pršať a klub mohol bežať podľa plánu. Je 
to nevysloviteľné, ako som v tú chvíľu vnímal 
Božiu blízkosť a to, že je dobrý. 

Veríme, že tieto kluby neboli len na-
šou aktivitou, ale Boží spôsob ako oslo-
viť deti. Veríme, že Božiemu slovu, ktoré sme 
rozsievali, môže dať Pán Boh vzrásť a prinesie 
úrodu a zachránené životy detí na sídlisku v 
Žiari nad Hronom, ako aj na iných miestach, 
kde 4-dňové kluby prebiehali. 

Michal Beňo

Som vďačný za tím ľudí, ktorý pracoval 
na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 
Pán Boh nás požehnal zvláštnym tímom, 
ktorí tvorili 8 dobrovoľníci a jeden „šéf“ z 
Detskej misie, o ktorom sme ešte v pondelok 
nevedeli, či príde. Pravdu povediac, s väčšinou 
ľudí z nášho tímu sme nikdy predtým nespo-
lupracovali, niektorí prvýkrát stáli pred deťmi 
a hovorili o Bohu v „detskom“ jazyku, dokon-
ca hovorili deťom cudzím jazykom „češtinou“. 
Napriek tomu, že z ľudského hľadiska to bol 
nezohratý tím, kde sa jednotliví členovia na-
vzájom osobne spoznali doslova hodinu pred 
programom, tak Boh vedel, čo robí a použil 
nás na to, aby sme deťom hovorili evanjelium. 
Som Bohu vďačný aj za dvoch  bývalých do-
rastencov, ktorí dorástli do veku, kedy už sú 
schopní odovzdávať iným dobrú správu o Pá-
novi Ježišovi. 

Martin Schabjuk
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Deputačné návštevy

Gratulujeme a ďakujeme!

21. júna 2014 vstúpila do stavu man-
želského naša dlhoročná spolupracovníčka 
v úrade Detskej misie, sestra Milotka Le-
vocká. Popri radosti, ktorú sme v tento deň 
s Milotkou prežívali, sme mali v duši zároveň 

i clivotu, že Mi-
lotka v Detskej 
misii svoju služ-
bu končí. Bude 
n a s l e d o v a ť 
svojho manžela 
Vladimíra Ží-
deka do Vied-
ne. Sme Milot-
ke, ale i Pánu 
Bohu vďační za 
spoločné roky, 
za jej veľakrát 
skrytú, ale pri-
tom dôležitú 
službu, za jej 

povzbudenia z Biblie, ktoré nám často adre-
sovala a za jej ochotu pomôcť tam, kde bolo 
treba. Prajeme Milotke i Vladkovi veľa Božie-
ho požehnania a radosti v spoločnom živote a 
tiež Jeho múdrosť a vedenie, keď si budú za 
hranicami svojej rodnej zeme budovať novú 
existenciu.

 
„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.“ Žalm 28, 7

INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE

V termíne od 10. do 21. 11. 2014 sa 
pracovníci Detskej misie rozcestujú na všetky 
svetové strany, aby navštívili svojich podpo-
rovateľov. Ide o návštevy cirkevných zborov a 
jednotlivcov, pri ktorých chceme predstavovať 
službu Detskej misie. 

Ak by ste chceli o nás vedieť viac – o 
tom, čo sa udialo i o tom, čo pripravujeme v 
najbližších dňoch a týždňoch – môžete nás 
kontaktovať na adresách uvedených na zadnej 
stránke Informačného listu.

Radi k vám prídeme a poslúžime vám. 
Ďakujeme!

pracovníci Detskej misie

Vítame medzi nami!

Od októbra 2014 začína na úrade Det-
skej misie v Bratislave pracovať sestra 
Dianka Spodniaková. V čase, keď jej ocko, 
brat Jarko Spodniak, bol správcom Strediska 

Detskej misie v 
Častej, začala pri-
chádzať ako dieťa 
na tábory s Det-
skou misiou. Práve 
na jednom tábore 
ju Pán Ježiš pozval, 
aby ho nasledova-
la. Odvtedy Dian-
ka spolupracovala 
s Detskou misiou 
pri Kluboch Dobrej 
zvesti, pri poby-
tových a denných 
táboroch a tiež pri 
letných evanjeli-
začných kluboch. 

Toto leto Dianka absolvovala 1. časť Inštitútu 
Detskej misie. V úrade bude mať na staros-
ti prípravu podkladov pre účtovníctvo, admi-
nistratívne úkony a korešpondenciu. Prosme 
Pána Boha za to, aby v Diankinej službe boli 
zúročené dary, ktoré od Neho dostala. Mod-
lime sa tiež za to, aby na Jeho oslavu mohla 
použiť to, čo sa naučila  jednak v oblasti admi-
nistratívy – absolvovala obchodnú akadémiu a 
tiež v oblasti práce s deťmi – absolvovala rôz-
ne kurzy Detskej misie a študuje pedagogiku. 
Budeme veľmi radi, ak Dianku zahrniete do 
vašich modlitieb. Ak by Pán viedol niekoho z 
vás k podpore Diankinej služby, môžete posie-
lať vaše dary na účet Detskej misie. Variabilný 
symbol 25 označuje, že váš dar bude určený 
na podporu Diankinej služby.  

Dianke prajeme pre jej službu Pánovi v Det-
skej misii Božiu múdrosť, Jeho vedenie, Jeho 
požehnanie a posilu v každom diele. 

„Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto 
prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto 
verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Ján 6, 35

Duch Svätý ukazuje cestu tým, 
ktorí idú, a nie tým, ktorí sedia.



Pracovníci národného úradu 

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

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

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

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

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

Borošová Tatiana korešpondenčné kurzy 02/555 693 78 kurzy@detskamisia.sk VS 9

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

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

Oblasť Zvolen kúpeľná 25, 962 31 Sliač

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

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

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

Moravcová Monika upratovačka 0902/469 261

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

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

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

noví pracovníci VS 23

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

KONTAKTY DETSKEJ MISIEDetská misia vo Zvolene
www.detskamisia.sk/zvolen.html

 Kúpeľná 25, 962 31 Sliač; 0904/681045 terem@detskamisia.sk

kDZ ZŠ, nám. mládeže, Zvolen streda

Pártyklub Borovianska 1 sobota

Dorastové víkendovky častá, Súš 4x ročne

Tábory pre deti, dorast Zvolen, častá 1x zimný, 3x letný

Pravidelné aktivity

Vízia v službe mladšiemu dorastu

členovia výboru Detskej misie Zvolen
Michal Beňo, Jaroslav Bosák, Janka Bosáková, Marek Golian, Zuzana Golianová,  
Slavomír Jančík, Martin Schabjuk, Vladimír Terem 

Služba mladšiemu dorastu v rámci DM je súčasť mojej práce od začiatku. Je to však celý tím, ktorý 
pripravuje stretnutia, organizuje tábory, modlí sa za dorastencov. V nasledujúcich troch vetách 
sme zhrnuli naše porozumenie Biblie v službe dorastencom. Chceme vidieť zmenu v živote 
dorastencov. Preto ich chceme evanjelizovať a pomáhať im v duchovnom raste. Udržiavať 
s nimi vzťah a priviesť ich k bodu, kedy oni budú evanjelizovať iných. 

Miestny pracovník 
Vladimír Terem 

V Detskej misii od 2000


