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ÚVODNÍK

V srdci horel pre veci svojho náboženstva. 
Bol tvrdým k sebe i k druhým. Neváhal dávať 
do väzenia odporcov svojej viery a schvaľovať, 
keď nad nimi vykonávali trest smrti pre údajné 
rúhanie sa. Keď Boží ľud volal v modlitbách o 
pomoc, čakali by sme, že Boh nad ním vykoná 
spravodlivý súd a že bude ostránený. Ale Boh 
sa nad ním zmiloval. Určite tušíte, že opísaný 
je tu Saul, ktorý sa po dotyku Božej milosti 
stal apoštolom Pavlom. Božia predivná milosť 
ho tak zmenila, že sa stal prívetivým, láska-
vým, trpezlivým a milujúcim.

V srdci to bol zahorknutý, veľakrát zrane-
ný a ponížený človek. Po degradovaní v krá-
ľovskom námorníctve a zbavení hodnosti si 
našiel miesto na otrokárskej lodi, ktorá vozi-
la černošských otrokov z Afriky do Anglicka. 
K otrokom na svojej lodi sa správal hrubo a 
mnohých z nich ponížil. Keď sa ho však dot-
kla Božia milosť, bol úplne zmenený. V prvom 
rade sa zmenilo jeho správanie ku otrokom. 
Neskôr, keď prácu na otrokárskej lodi opus-
til, stal sa kazateľom. S obrovským nadšením 
zvestoval predivnú Božiu milosť ľuďom žijú-

cim v druhej polovici 18. storočia v Anglicku. 
Inšpiroval člena parlamentu Williama Wilber-
forcea k boju za odstránenie otrokárstva vo 
Veľkej Británii. Taký bol život Johna Newtona. 
Boh pri ňom zjavil svoju milosť naozaj v plnej 
nádhere. Boh zmenil vypočítavého, krutého 
zvrhlíka na láskavého zvestovateľa Božieho 
slova. John Newton neskôr pohnutý vďačnos-
tou za veľkú Božiu milosť napísal pieseň, ktorá 
sa stala najznámejšou kresťanskou hymnickou 
piesňou – Amazing Grace – Predivná milosť. 

Áno, takto nádherne Boh koná a zachraňu-
je. Tí, ktorých sa Jeho predivná milosť dotkla, 
o nej rozprávajú a vďačne Bohu spievajú vo 
svojich srdciach.

„O Hospodinovej milosti chcem spievať na-
veky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu 
na rod.“ Žalm 89, 2

Milí naši čitatelia, dovoľte nám prosím, aby 
sme vám v tomto Informačnom liste porozprá-
vali o predivnej Božej milosti, ktorú sme smeli 
v posledných mesiacoch zakúsiť na rôznych 
miestach našej služby. 

1. Boh v milosti je predivný,
veď spasil ľudský vrak.
Ja stratený som nájdený,
On sám mi vrátil zrak.

2. Zo srdca môjho úzkosť vzal
nad strachom zvíťazil.
Dňom najšťastnejším sa mi stal,
deň keď som uveril.
 
3. Ak búrkou cesta povedie,
ja nebudem mať strach,
keď milosť Tvoja so mnou je,
púť skončí v nebesiach.

4. Až moje srdce na zemi,
sa navždy zastaví,
môj Boh Pán lásky predivný,
ma v sláve postaví.

1. Amazing grace! How sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.

2. ‘Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved,
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

3. Thro‘ many dangers, toils and snares,
I have already come,
‘Tis grace hath bro‘t me safe thus far,
And grace will lead me home.

4. When we‘ve been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We‘ve no less days to sing God‘s praise
Then when we first begun.
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Ahoj,

rada by som sa s tebou podelila o pár dojmov z našej akcie Dobrá správa naprieč Sloven-
skom. Z ôsmich miest, na ktorých sa táto akcia konala, ja osobne som mohla byť iba na dvoch. 
Ale pri vzájomnom zdieľaní sa bolo vzácne počuť, že každé miesto bolo výnimočné niečím iným 
a že všade bola cítiť Božia prítomnosť.

Teda pár vyjadrení našich vzácnych spolupracovníkov:

- Deti počúvali veľmi pozorne, miestami až s otvorenými ústami.
- Pozorovala som deti pri modlitbe, keď bola výzva a ony to naozaj prežívali a v tichosti sa 

modlili.
- Som vďačná za tím, každý stál na svojom mieste.
- Pán Boh ma nanovo občerstvil pre službu deťom a potvrdil mi moje miesto medzi nimi.
- Bolo cítiť, že toto všetko je nesené na modlitbách.

Bola to aj tvoja modlitba. 
ĎAKUJEME.

Tím 24 pracovníkov, ktorí aj s tebou mohol poslúžiť približne 340-tim deťom.

Andrea Sabolová

DOBRÁ SPRÁVA NAPRIEČ SLOVENSKOM
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Posledný júlový týždeň sme boli s evanjelizačnými programami medzi deťmi na dvoch sídlis-
kách v Nitre. 3 dni po sebe mohlo na 4 miestach zhruba sedemdesiat detí počuť zvesť evanjelia. 
Sme vďační Pánovi za bratov a sestry z dvoch nitrianskych cirkevných zborov, ktorí sa aktívne 
zapojili do týchto klubov. Táto spolupráca bola pre nás veľkým požehnaním a povzbudením. 

Na kluboch v Nitre nám pomáhali aj študentky Inštitútu Detskej misie Katka a Martinka, 
ktoré týmto spôsobom absolvovali praktický týždeň, ktorý je súčasťou vzdelávania na Inštitúte 
Detskej misie. Z klubov si každé dieťa odnieslo domov knižku Stretni sa s Kráľom, cez ktorú 
bude môcť ďalej spoznávať dôležité Božie pravdy pre svoj život. 

Každý deň sme pred začiatkom klubu chodili pozývať  deti z okolia. Keď som oslovil matku 
8-ročného Damiana, či by dovolila svojmu synovi prísť na náš klub, rozhodla sa okamžite zme-
niť svoje plány – mali práve namierené na cintorín. Prišli na náš klub, ktorý sa začínal o 15:00. 
A nielen to. Prišli i na ďalšie miesto, kde sa klub začínal o 16:30 a priviedli tam aj niekoľko 
svojich susedov a ich deti. Toto miesto, kde sme mali náš klub, bolo veľmi blízko pri jednom 
paneláku. V jeho oknách a na balkónoch sedelo niekoľko ľudí, ktorí sledovali náš program. Sna-
žili sme sa hovoriť dosť nahlas, aby aj títo náhodní poslucháči mohli počuť o predivnej Božej 
milosti. Nevieme, koľko si deti z týchto klubov zapamätali, ale tešíme sa, že sa desiati z nich 
zapojili do korešpondenčných kurzov. Prosím, modlite sa, aby si Pán použil aj knižky Stretni sa 
s Kráľom, aby viaceré z týchto detí smeli spoznať Pána Ježiša ako Pána a Spasiteľa.

Michal Fraňo

DOBRÁ SPRÁVA NAPRIEČ SLOVENSKOM
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Začiatok nového školského roka je celospo-
ločenská udalosť. Pár dní sa jej vtedy venujú 
prakticky všetky médiá a televízia ju prezen-
tuje v hlavnom čase svojho spravodajstva i v 
rôznych reláciách. Koľko prváčikov nastupuje, 
učitelia, učebnice, budovy, zdravá strava v 
školských bufetoch... - to zamestnáva vládu, 
ministrov, inštitúcie, celú spoločnosť.

Ako reagujeme my? Utrpenie detí: hlad, 
chudoba, zneužívanie, choroby, vojny - nás 
nútia k súcitu, slzám, praktickej pomoci. Ako 
však reagujeme, keď myslíme na duchovné 
potreby a večný osud (život) tisícov chlapcov 
a dievčat na Slovensku?

Božie slovo nás povzbudzuje: ČAS MILOSTI 
EŠTE TRVÁ. „Pristupujme teda s dôverou ku 
trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a 
našli milosť na pomoc v pravý čas.“ 

(Židom 4, 16) 

Nech nás do služby deťom povzbudia aj tieto
skúsenosti z knihy Prečo evanjelizovať deti:

Ranná rosa milosti

Čím skôr sa rozsvieti v duši svetlo, tým krat-
šie trvá v nej tma noci. Preto: čím skôr v ži-
vote príde do srdca spása, tým lepšie a väčšie 
je požehnanie. Prijať rosu milosti počas rána 
života je dvojité dobro. Priať si skrze Božiu mi-
losť získať srdce pre Krista na začiatku života 
je najlepšie požehnanie. Dúfam, že nepatríte k 

tým, ktorí len dúfajú, že uvidia obrátenie svo-
jich detí v dospelosti a ktorí pokojne ponechá-
vajú svoje deti v ich hriechoch. Dúfam, že sa 
modlíte za obrátenie svojich detí v detstve a 
pracujete na tom za milostivej pomoci Ducha.

„Pane, mňa nepočítate?“

Istý starý pán bol pastorom malého zboru v 
škótskej vysočine. Jeden nedeľný večer bol na 
bohoslužbe len on sám, jeho žena, kostolník 
a malý chlapec. „Oplatí sa to pre nás troch?“ 
Zabudol na malého chlapca, ale ten ho začul a 
povedal: „Pane, mňa nepočítate?“ Tento malý 
chlapec sa volal Robert Moffatt. Neskôr odišiel 
ako jeden z prvých misionárov do Afriky. Ku 
Kristovi prišiel v detstve - ako malý chlapec, 
ktorý sa opýtal: „Pane, mňa nepočítate?“

ČAS MILOSTI EŠTE TRVÁ - VYUŽIME HO!
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„Ja mám ešte čas....“

Počas vyučovania na škole v Topoľčanoch 
som vyzval deti, aby svoj život odovzdali Pá-
novi Ježišovi.

Zo skupinky detí sa ozval asi desaťročný 
chlapec: „Ja mám ešte čas, rozhodnem sa, 
keď budem starší!“

Bol som rád, že bol úprimný. Pripomenul 
som mu však, že nikto nevieme, akého veku 
sa dožijeme.

Vybral som si z pomôcok fotku šesťročné-
ho Miška, ktorý začal robiť biblický korešpon-
denčný kurz Detskej misie a zomrel v šiestich 
rokoch. Pochádzal práve z Topoľčian.

Je veľa vecí, ktoré deti potrebujú po hmotnej 
stránke, zvlášť na začiatku nového školského 
roka (pre rodiny s deťmi finančne najnáklad-
nejšie obdobie roka). Po stránke duchovnej 
deti potrebujú evanjelium, ktoré jediné má 
moc zmeniť a formovať ľudský život. 

Neznámy autor to vyjadril v básni Modlitba 
učiteľa:

Lásku nezlyhajúcu, víťaziacu
Spasiteľ Kristus, o Tvoju lásku Ťa prosím.

Vôkol deti zomierajú v hlbokej tme stratené
Ty si ich do smrti miloval,
o Tvoju lásku Ťa prosím.

Pomôž mi ich zasiahnuť, pomôž mi ich učiť
Milovať ich ako Ty, daj mi Tvoju lásku.

Lásku, ktorá horí a nikdy neoddychuje
Spasiteľ Kristus, vyslyš ma a daj mi
Tvoju lásku.

Jozef Kováč

SPRÁVY Z LETA
Tento rok som prežíval povolanie pre deti na 

vidieku.
Deti v Necpaloch, kde bol SEMFEST, prichá-

dzali na stretnutia a tešili sa z každej aktivity.
Mali sme hľadanie princezny či hádanky - čo 
vieš o mestách Európy. 

Deti v Lesíčku, ktoré som mohol s tímom 
osloviť počas aktivít Dobrá správa naprieč 
Slovenskom z Košíc, boli oslovené príbehmi, 
ktoré ešte nepočuli. Tiež preklad do Rómštiny 
veľmi pomohol. 

V tomto istom projekte som s tímom oslovil 
aj deti v Novosade. Napriek tomu, že chodia 
na náboženskú výchovu, nami vybrané príbe-
hy a texty Písma prijali ako nové. 

Ku deťom v Hontianskej Vrbici som prišiel, 
aby sme zažili čas s Bibliou. Aj tu deti s údi-
vom počúvali pútavé príbehy zo života Božích 
mužov národa Izrael. Mali sme to ako prírodné 
kino na futbalovom štadióne.

V Gerlachove mali deti tento rok po prvýkrát 
denný tábor. Minulý rok tu otvorili zbor a na 
pravidelné stretnutia prichádzalo počas škol-
ského roka  20 - 25 detí. Na pripravený čas 
ich prišlo 28 a tiež spoznávali Božie zasľúbenia 
v životoch hrdinov viery. Pán mi dal prežiť po-
vzbudenie z toho, že deti na vidieku tiež potre-
bujú počuť evanjelium pre spasenie a veriace 
k upevneniu ich života s Bohom. Vďaka MU 
za to! 

V Poprade sme mali deti z klubu a ich ka-
marátov. Prijal som povzbudenie z toho, že 
Pán túži zmeniť životy detí, a preto im dáva 
príležitosti na to, aby cez Bibliu poznali, aký 
je úžasný.

Ľuboš Marhofer

Knihu Prečo evan-
jelizovať deti si môže-
te objednať v interne-
tovom obchode Detskej 
misie.

Každé dieťa potrebu-
je počuť správu o spa-
sení, ak sa má vyrovnať 
so životnými ťažkos-
ťami. Každý veriaci a 
každá cirkev, ktorá sa 
snaží osloviť deti po-
mocou evanjelia, zažije 
výnimočné požehnanie. 
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SVEDECTVÁ Z LETA
Daktyloskopia, identikit, zakódované 

správy, neviditeľné písmo, odber vzoriek 
z miesta činu... Pýtate sa, ako to súvisí s let-
nými tábormi? Tie tohtoročné sme totiž poňali 
ako veľkú pátraciu akciu a celé vyšetrovanie 
sa točilo okolo osobnosti Pána Ježiša. Deti sa 
zmenili na mladých pátračov, pátracie skupi-
ny, dostali kufrík s potrebnou výbavou a každý 
deň sa púšťali do pátrania. Riešili zakódované 
indície poukazujúce na hľadanú osobu, lúštili 
odtlačky prstov, aby získali texty starozmluv-
ných proroctiev, zostavovali identikit a pátra-
li po svedkoch Ježišovho zmŕtvychvstania a 
mnoho iného. Cieľom ich pátrania bolo doká-
zať vždy to, čo bolo vyučované v daný deň v 
biblickej lekcii. Hľadali dôkazy Jeho dokonalé-
ho života, Jeho moci, naplnených proroctiev, 
zmŕtvychvstania a zmenených životov.

Deti však mali počas tábora dostatok 
príležitostí pátrať aj vo svojom vlastnom 
srdci, či v ňom má miesto Pán Ježiš, alebo 
ešte nie. Viedli sme deti k tomu, že Pán Ježiš 
je stále ten istý, živý Boh, ktorý má moc zme-
niť aj ich život. Vždy je pre nás vedúcich veľ-
kou výsadou mať s deťmi osobné rozhovory, 
svedčiť im a viesť ich k Pánovi. Často ostávajú 
na rozhovor aj veriace deti, ktoré potrebujú 
povzbudenie a utvrdenie vo viere. 

 
Ľubica Hrušovská

Pripájam svedectvá dvoch vedúcich:

Mala som na chatke dve sestry - dvojičky. 
Mala som s nimi skoro každý deň rozhovor, 
veľa sa pýtali a videla som, že mali záujem o 
Božie veci. Raz sa mi stalo, že pred ranným 
stíšením som nevedela nájsť svoju Bibliu a 
myslela som si, že som si ju zabudla v jedálni. 
Ale tam som ju nenašla... Keď som sa opýtala 
na chatke, či ju nevideli, H. sa priznala, že si 
ju požičala, aby mohla mať osobné stíšenie. 
Túžili mať vlastnú Bibliu, aby si mohli čítať. 
Mali nesmiernu radosť, keď sme im darovali 
Nový zákon. V predposledný deň sa modlili a 
poprosili Pána Ježiša, aby vstúpil do ich živo-
ta. Pevne verím, že ich rozhodnutie pre Pána 
Ježiša bolo z celého srdca. 

(Andrea)

Pre mňa bola práca na tábore dar. Poslanie, 

v ktorom som sa našla, a ktoré ma naplnilo 
šťastím. Ďakujem Pánu Bohu, že ma povolal 
na tábor. Cítila som Jeho lásku v každom roz-
hovore s deťmi, v každom jednom dieťati som 
videla Jeho úžasný plán. Som rada, že som 
mohla ukázať deťom, aký je život s Ním. Viesť 
deti k Pánovi Ježišovi je radosť. Najviac mi ut-
kvelo v pamäti jedno dievča, ktoré si mysle-
lo, že ju Pán Ježiš nemôže milovať, pretože je 
hriešne. Tak som jej vysvetlila, že Pán Ježiš 
nás miluje aj napriek tomu, že  sme hriešni. A 
to, že si uvedomuje, že je hriešna, jej pomôže 
vo vytvorení si vzťahu s Ním. Jemu môže vše-
tok hriech vyznať a poprosiť Ho o odpustenie. 
Deti išli do všetkých aktivít naplno a dúfam, že 
aj do vzťahu s Pánom Bohom pôjdu na 100%. 

(Katka Ž.)

Pátrači na stope 2015
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„Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa 
Ho boja a zachraňuje ich.“ Žalm 34, 8

Na našich táboroch si stále uvedomujem 
Božiu ochranu a Jeho moc, v ktorej koná od 
tých najmenších detailov, ktoré je potrebné s 
prípravou a chodom takého tábora zabezpečiť, 
až po to najväčšie a najdôležitejšie – záchranu 
ľudských životov pre večnosť. Sme radi, že po-
čas dorastového tábora mohli byť Daniel, Maťo 
a Paťka zachránení, a že od mnohých ďalších 
dorastencov sme mohli počuť, že to bol čas, 
kedy si ich Pán priťahoval bližšie k sebe. Pro-
sím, prihováraj sa za nich, aby mohli úspešne 
odrážať útoky toho zlého a vytrvať vo svojom 
rozhodnutí verne nasledovať Pána Ježiša.

Nech anjel Hospodinov táborí vôkol teba a 
tvojej rodiny ;)

Aďka Sabolová

Tábor staršieho dorastu v Častej

„Aký bude tento tábor?“ – o tejto otázke 
sme premýšľali, keď sme pripravovali tábor 
staršieho dorastu. Vedeli sme, že sa nám pri-
hlásila len polovica z obvyklého počtu účastní-
kov. Báli sme sa, aby sa táborníkov pre malý 
počet nezmocnila skepsa. Tí však, ktorí sa na 
tábor chystali, nám dali vedieť, že sa na tá-
bor do Častej tešia, pretože Častá je pre nich 
miestom, kde mohli mnoho prijať. Pre mno-
hých z nich je Častá miestom ich prvého osob-
ného stretnutia sa s Pánom Ježišom. 

A tak sme 18. júla začali s 25 dorastencami 
tábor staršieho dorastu. Menší počet táborní-
kov nám umožnil, aby sme sa im mohli ve-
novať osobnejšie a viac sa s nimi rozprávať o 

tom, čo prežívajú, ako napredujú v duchovnej 
oblasti. Keď sme pri táboráku spoločne hodno-
tili tábor, mnohí povedali, že aj oni mali kvôli 
počtu obavy, aký tento tábor bude. Nakoniec 
však bol podľa ich slov nad očakávanie dobrý.

Do budúceho roka sa však nechceme uspo-
kojiť s takýmto malým počtom účastníkov, ale 
budeme sa modliť sa za to a pracovať na tom, 
aby nás o rok bol dvojnásobok. Veríme, že Pá-
novi môžeme predložiť i túto túžbu v modlit-
be. S dorastencami nie je vždy ľahko. Máme 
ich však veľmi radi. O koľko viac ich miluje 
náš Boh, ktorý bol ochotný za nich dať Svoj-
ho Syna. Veríme, že Pán o rok privedie na tá-
bor ďalších dorastencov, aby čím viacerí smeli 
spoznať Jeho predivnú milosť.

Michal Fraňo

Biblia za menej ako 24 hodín

Tento rok som spoluorganizoval tri turnu-
sy dorastových a detských táborov. Pán Boh 
nám daroval nevšedný čas. Mohli sme neruše-
ne odovzdávať evanjelium a Božie myšlienky 
desiatkam dorastencov na rôznych miestach. 

Vždy rozmýšľame o tom, ako priniesť do ži-
vota dorastencov spôsob, ktorý by ich duchov-
ne posilnil a budoval. Vieme, že všetky zdroje 
sú u Pána Boha a celá inšpirácia pramení v 
Pánu Bohu. Jeden vedúci prišiel s nápadom, 
že Bibliu je možné prečítať za menej ako 24 
hodín. Konkrétne Novú zmluvu. Rozhodli sme 
sa, že počas tábora budeme čítať Božie slovo. 
Veď kedy Pán Boh človeka osloví, ak nie pri 
čítaní Jeho slova? Urobili sme harmonogram, 
do ktorého sa dorastenci dobrovoľne zapiso-
vali. Tak, ako bežal program tábora, paralelne 
bežalo v modlitebnej chatke čítanie Biblie. Po 
dvadsiatich minútach sa dorastenci striedali. 
Čítali ju aj tí, ktorí si ju doma neotvoria. 

Keď sme spätne hodnotili tábor a pýtali sme 
sa dorastencov, ktorá vec im duchovne naj-
viac pomohla, dostávali sme častú odpoveď – 
čítanie Biblie. 

Veď predsa motivácia čítať Písmo na tábore 
je silnejšia ako lenivosť a pohodlie. K tomu aj 
nerušený čas a iné ako bežné aktivity. Myslím, 
že aj toto prispelo k požehnaniu. Som vďačný, 
že Pán Boh hovoril k nám práve cez čítanie 
Biblie.

Vlado Terem

SVEDECTVÁ Z LETA
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PREDIVNÁ MILOSŤ V ČASTEJ
„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa 

namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestrá-
ži mesto, márne bdie strážnik.“ 

Žalm 127, 1

Na začiatku roka sme vám predstavili 
projekt rekonštrukcie budov B a C tábo-
rového strediska v Častej. Pri pohľade na 
postup stavebných prác na budove B musíme 
vyznať, že Pán Boh je k nám dobrý a je to Jeho 
veľká milosť, že dielo môže úspešne napredo-
vať. S prácami sa začalo na májovej pracov-
nej víkendovke dorastu, kde sa rozobrali štíty 
strechy a vyčistila sa povala. Koncom mája 
na brigáde s názvom Partnerstvo rúk a sŕdc 
spoločný slovensko-írsky tím rozobral pôvod-
ný krov a predpripravil všetky veci na polože-
nie pomúrnice, aby vzápätí mohla prísť jedna 
kresťanská stavebná firma, ktorá rýchlo a za 
priaznivú cenu zmontovala krov, osadila streš-
né okná,  položila strešnú krytinu a oplášťova-
la podkrovie. Časť izolácie sme dostali zdarma 
od dlhoročného priateľa Detskej misie. Veľkú 
časť svojpomocných prác vykonal brat Igor 
Pankuch, správca strediska v Častej, s tímom 
spolupracovníkov a dobrovoľníkov. Predivným 
spôsobom k nám prišli potom dvaja bratia v 
Pánovi z východného Slovenska, ktorí majú 
bohaté stavebné skúsenosti. Urobili izolácie a 
dohotovujú podlahy a priečky v interiéri. Po 
ukončení týchto prác by položenie podlaho-
vej krytiny, okachličkovanie a osadenie sanity 
malo byť vykonané opäť svojpomocne a bu-
dova B by mala byť dokončená v novembri. 
Chválime Pána Boha za to, že pri prácach ne-
nastávali žiadne komplikácie a všetky práce 
mohli postupovať podľa plánu. Sme nesmierne 
vďační Pánovi i za to, že pri prácach na stav-
be nenastal žiaden úraz okrem jedného prevŕ 
taného prsta, ktorý si jeho majiteľ tiež ošetril 
viacmenej svojpomocne a naďalej funguje.

Na záver by som chcel vysloviť 3 veľ-
ké poďakovania:

1. Prvé poďakovanie patrí Pánu Bohu 
za Jeho milosť, ochranu a pomoc – od 
začiatku až doposiaľ sme mohli vidieť 
Jeho pomoc, zaopatrenie a ochranu.

2. Druhé poďakovanie patrí všet-
kým vám, bratia a sestry, ktorí ste boli 
ochotní priložiť ruku k dielu a zúčastnili 
ste sa na brigádach v Častej. 

3. Tretie poďakovanie patrí každé-
mu z vás, bratia a sestry, ktorí ste boli 
ochotní podporiť tento projekt finančne. 
Doposiaľ sa vyzbieralo 20.173 €, z kto-
rých 11.878 € pochádza od darcov na 
Slovensku, 1.795 € pochádza od darcov 
z Nemecka, 4.000 € od kresťanskej na-
dácie z Nemecka a 2.500 € nám prispel 
Bratislavský samosprávny kraj.

Doteraz sa preinvestovalo 26.158 € a 
na dokončenie budovy B sa počíta ešte 
s 8.000 €.

Milý brat, milá sestra, ak by vás Pán 
viedol k podpore tohto projektu, je mož-
né váš finančný dar poslať na účet: SK48 
7500 0000 0005 8473 5843 so správou 
pre prijímateľa: Projekt Častá.

Ďakujeme vám všetkým za to, že ste 
v tomto projekte s nami cez vaše mod-
litby, podporu a pomoc. Veríme, že táto 
práca, ktorú konáme v Častej spoločne, 
prinesie mnoho požehnania ešte mno-
hým deťom, mladým ľuďom a rodinám, 
ktorí v Častej nájdu miesto pre duchov-
né požehnanie a odpočinok.

Michal Fraňo
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VZÁCNA BOŽIA MILOSŤ
5 našich študentov skončilo Inštitút Detskej misie v Sibiu

Od 15. júna do 4. septembra prebiehal v  
geografickom strede Rumunska, v meste 
Sibiu, trojmesačný Inštitút Detskej mi-
sie. Toto školenie je podmienkou pre prácu v 
Detskej misii. Taktiež komplexne pripraví na 
službu deťom tých, ktorí síce na vstup do Det-
skej misie nepomýšľajú, ale chcú sa v rámci 
svojich zborov venovať práci s deťmi a chcú v 
tomto Božom povolaní rásť, napredovať a byť 
pomocou aj pre iných. Na tohtoročnom Inšti-
túte sme mali od začiatku do konca dve štu-
dentky – Katku Jurákovú a Martinku Vrajovú. 
V druhej polovici Inštitútu sa k nim pridali ešte 
3 študenti zo Slovenska, ktorí v minulom roku 
absolvovali prvú časť Inštitútu: Dianka Spod-
niaková, Michal Dučay a Marek Cifra. Inštitút 
ukončilo spolu 31 študentov z 10 krajín. Nie-
ktorým z nich som položil tieto dve otázky: 

1. V čom bol pre teba Inštitút Detskej 
misie najväčším prínosom?

 
Michal D.: Inštitút mi dal veľa poznatkov o 

práci s deťmi, dozvedel som sa o spôsoboch, 
ako im najvhodnejším spôsobom podať evan-
jelium, aby mu porozumeli. V druhej polovi-
ci Inštitútu som sa dozvedel, ako učiť iných 
o práci s deťmi a ako ich na túto službu čo 
najlepšie pripraviť. 

Dianka S.: Inštitút bol pre mňa veľmi inšpi-
rujúci nielen v tom, že som si mohla rozšíriť 
moje poznatky o službe deťom, ale tiež i v tom, 
že som sa dozvedela, ako povzbudiť a pripraviť 
iných k tomu, aby niesli deťom evanjelium. Je 
dôležité si takto vychovávať učeníkov, aby ne-
stála služba len na jednom človeku, ale aby sa 
rozrastal počet tých, ktorí budú slúžiť deťom. 

Katka J.: Inštitút je pre mňa veľkým príno-
som v tom, že môžem zažívať nádherné spo-
ločenstvo ľudí, ktorí milujú Pána a tiež v tom, 
že jednotlivé predmety, ktoré tu máme, sú pre 
mňa obohacujúce a dozvedám sa tu mnohé 
nové veci, ktoré verím, že budem môcť využiť 
v práci s deťmi. 

Slavik Z.(Moldavsko): Naučil som sa tu veľa 
o práci s deťmi. Dozvedel som sa aj to, ako 
iných viesť k evanjelizácii detí a pripraviť ich 
na túto službu. 

2. Odporučil by si Inštitút Detskej misie 
aj niekomu ďalšiemu? 

Michal D.: Áno, určite by som ho odporúčal 
každému, kto pracuje s deťmi na besiedkach 
alebo na Kluboch Dobrej zvesti. Kto to myslí 
so službou deťom vážne a je si vedomý tohto 
povolania od Pána, mal by sem prísť. 

Dianka S.: Áno, určite by som Inštitút od-
porúčala, pretože človek tu získa nielen veľa 
poznatkov a praktických rád od učiteľov, ale 
získa i veľa povzbudenia a dobrých nápadov 
od spoluštudentov. Veľkým kladom Inštitútu je 
výborné spoločenstvo, ktoré človeka i duchov-
ne posúva ďalej. 

Katka J.: Určite, lebo sa tu môže veľa naučiť 
nielen pre službu deťom, ale aj pre svoje osob-
né duchovné budovanie. Je to veľmi intenzívna 
biblická škola. 

Slavik Z.: Áno, samozrejme. Už som to aj 
stihol urobiť a odporúčal som Inštitút viacerým 
priateľom a známym. 

Sme vďační Pánu Bohu za túto možnosť  
vzdelávania pre tých, ktorí Mu chcu slúžiť me-
dzi najmenšími. Ďakujeme tiež študentom za 
ich odpovede na otázky a prajeme všetkým 
absolventom Inštitútu, aby v službe deťom 
priniesli veľa ovocia na Božiu slávu. Modlíme 
sa za to, aby sa cez ich službu smelo veľa detí 
dozvedieť o predivnej Božej milosti.

„A čo si počul odo mňa, zveruj to spoľahli-
vým ľuďom, ktorí budú schopní aj iných vyu-
čovať.“ 

2. Timoteovi 2, 2
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ČÍM ŽIJÚ KOREŠPONDENČNÉ KURZY?
V korešpondenčných kurzoch máme v 

poslednom období malý nárast nových 
záujemcov. Teší nás však, že niektoré deti 
nám píšu často počas celých prázdnin. Máme 
viacerých vytrvalcov, ktorí už absolvovali všet-
ky naše dostupné kurzy a túžia po ďalších.

Rozhodli sme sa pripraviť pre nich bib-
lickú súťaž. Sú to lekcie s otázkami, doplňo-
vačkami a podobne, ktoré posielame deťom 
poštou. Lekciu, ktorú dostaneme, opravíme, 
napíšeme každému dieťaťu niekoľko osobných 
viet a pošleme mu ďalšiu. Prvá súťaž bola z 
Evanjelia podľa Marka a motivovali sme ňou 
deti k objavovaniu pokladov z Biblie. Po skon-
čení súťaže sme 3 deti vylosovali a poslali sme 
im hodnotné odmeny. Ostatným sme okrem 
listu poslali aj zaujímavú knihu.

Keďže sa deťom tieto lekcie páčili a po-
čet záujemcov rástol, pripravili sme ďalší 
biblický kurz z Evanjelia podľa Jána. Pred 
niekoľkými týždňami pribudol aj kurz z Evan-
jelia podľa Lukáša. Sme radi, že záujem detí o 
biblické kurzy aj ich počet rastie.

Naším cieľom je, aby si deti zamilovali 
Bibliu a rady si z nej čítali. Túžime, aby sa 
nielen vzdelávali, ale aby ich Božie slovo oslo-
vovalo a menilo, aby našli v Pánovi Ježišovi 
svojho Spasiteľa.

Viem, že v dnešnej hektickej dobe nie je 
ľahké pre rodičov nájsť si čas na čítanie 
Biblie s deťmi a modlitby. No uvedomme si, 
že deti nám Pán Boh zveril na krátky a ob-
medzený čas. Viem zo skúseností, ako vzácne 
chvíle pri Božom slove ovplyvnili životy mno-
hých detí. Preto túžim, aby sme pre naše deti 
mali vždy čas a nepremeškali to, čo je dôležité 
pre ich život.

Táňa Borošová

Ak máte záujem, aby sa aj vaše deti zapojili 
do korešpondenčných kurzov alebo do biblic-
kej súťaže, napíšte nám na adresu detska-
misia@detskamisia.sk. Radi Vám bezplatne 
pošleme naše lekcie.

Korešpondenčné kurzy môžu spestriť a 
doplniť vaše vyučovanie na besiedke, klu-
be alebo na hodinách náboženstva!

pracovníci Detskej misie

Z našej pošty

17-ročného Martina zaujala lekcia o Jo-
zefovi  (zo série Boh sa o teba stará) a na-
písal, že ho veľmi oslovil verš z tejto lekcie, 
Židom 13, 5:

„... Boh sľúbil: Neopustím ťa, ani ťa neza-
nechám.“

Janku zase oslovil život mladého Samue-
la, hoci synovia Éliho mu neboli dobrým prí-
kladom. Napísala nám: „Snažím sa byť silná 
ako Samuel a pôjdem svojou vlastnou ces-
tou - bez hriechu...“

11-ročná Kristínka nám napísala: „Som 
rada, že som vás spoznala a že vďaka vám 
spoznávam viac Pána Ježiša Krista. Mám 
otázku: Má nás Pán Ježiś rád, aj keď sme 
hriešnici?“

12-ročná Peťka napísala: „Milá Detská 
misia! Som stražne rada, že ste ma naučili 
niečo nové! Posunuli ste ma ďalej. Mám vás 
veľmi rada! Teším sa na vás!“
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Spoznaj Autora!

Ponúkame vám nový materiál, ktorý sa za-
oberá osobou a dielom Svätého Ducha. Veľa 
detí nemá dostatočné vedomosti o Svätom 
Duchu, preto im tento materiál môže pomôcť 
pochopiť niektoré dôležité pravdy. Deti budete 
vyučovať nasledujúce témy: Kto je Svätý Duch 
a aký je, Svätý Duch nám dal Bibliu, Svätý 
Duch dáva život, Svätý Duch je Spoločníkom 
veriaceho, Svätý Duch dáva silu Božím deťom.

Lekcie sú určené predovšetkým prestaršie 
deti, ale môžete ich prispôsobiť aj mladším 
chlapcom a dievčatám.

Materiál si budete môcť objednať v interne-
tovom obchode v jesenných mesiach.

Rodinná párty

V súčasnosti mnohé z našich rodín nenasle-
dujú Boží dokonalý plán, ktorý Stvoriteľ pri-
pravil pre človeka. Viaceré deti nezažívajú vo 
svojich domovoch šťastie. Potrebujú objaviť a 
pochopiť, aký je Boží plán pre rodinu. Potrebu-
jú vidieť Božiu lásku a dobrotu napriek ľudskej 
hriešnosti.

Materiál obsahuje okrem lekcie návod na 
spoločenskú hru, pozvánky, menovky, malé 
verše na zapamätanie a farebné obrázky vo 
formáte A4.

Materiál si budete môcť objednať v interne-
tovom obchode v jesenných mesiach.

Využite našu ponuku párty balíčkov

Arašidová párty  4,50 EUR
Cookies párty  4,50 EUR
Čokoládová párty 3,50 EUR
Futbalová párty  4,50 EUR
Hroznová párty  1,40 EUR
Indiánska párty  4,50 EUR
Jablková párty  1,80 EUR
Klobúková párty 1,80 EUR

LITERATÚRA DETSKEJ MISIE

Lentilková párty 1,40 EUR
Letecká párty  4,50 EUR
Melónová párty  4,00 EUR
Priateľská párty  4,50 EUR
Rybárska párty  4,50 EUR
Tenisová párty  3,50 EUR
Valentínska párty 1,80 EUR
Zmrzlinová párty 4,50 EUR
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PRIPRAVUJEME KURZY DETSKEJ MISIE

Kurz pre učiteľov predškolákov

Miesto:  Nové Zámky
Termín: 9. - 10. 10. 2015 - 1. časť
  23. - 24. 10. 2015 - 2. časť
Garant: Mgr. Miriam Kešjarová
  (kesjarova@detskamisia.sk)

Prihlasovanie cez elektronický formulár na
www.detskamisia.sk do 1. 10. 2015.

Kurz pre pracovníkov s dorastom

Miesto:  Stredisko Prameň
Termín: 13. - 17. 11. 2015 
Garant: Mgr. Vladimír Terem
  (terem@detskamisia.sk)

Bližšie informácie nájdete na www.detska
misia.sk.

Pokiaľ sme vďaka úžasnej Božej milosti poznali Pána Boha, tak nás pozýva, aby 
sme slúžili iným ľuďom na Božiu slávu. Keď Pán Boh povoláva do služby, chce nás aj vy-
zbrojiť a pripraviť svojich služobníkov pre dobré dielo. Aj v dobe proroka Jeremiáša, Pán Boh 
najprv povolal a potom svojím slovom povzbudil Jeremiáša do diela, ktoré mal vykonať. „Vtedy 
Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst 
svoje slová.“ Jeremiáš 1, 9 

Z milosti Božej máme Jeho Slovo, ktoré je živé a mocné a je dôležité ho vyučovať 
a prinášať deťom a dorastencom v našich cirkevných zboroch, rodinách, školách a v 
našom okolí. Využite možnosť nechať sa Pánom Bohom vyzbrojiť do služby deťom a dorasten-
com. Pozývame Vás na naše vzdelávacie kurzy, ktoré pre Vás pripravujeme.

Efektívne vyučovanie detí - stupeň 1

Miesto:  Hanušovce nad Topľou
Termín: 11. - 13. 9. 2015 - 1. časť
  2. - 4. 10. 2015 - 2. časť
Garant: Ing. Michal Beňo
  (beno@detskamisia.sk)

Prihlasovanie cez elektronický formulár na
www.detskamisia.sk do 9. 9. 2015.

Efektívne vyučovanie detí - stupeň 1

Miesto:  Žilina
Termín: 2. - 3. 10. 2015 - 1. časť
  16. - 17. 10. 2015 - 2. časť
  30. - 31. 10. 2015 - 3. časť
Garant: Ing. Michal Beňo
  (beno@detskamisia.sk)

Prihlasovanie cez elektronický formulár na
www.detskamisia.sk do 28. 9. 2015.

Efektívne vyučovanie detí - stupeň 1

Miesto:  Bratislava
Termín: 16. - 17. 10. 2015 - 1. časť
  30. - 31. 10. 2015 - 2. časť
  20. - 21. 11. 2015 - 3. časť
Garant: Ing. Jozef Kováč
  (kovac@detskamisia.sk)
 
Prihlasovanie cez elektronický formulár na
www.detskamisia.sk do 7. 10. 2015.
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE
Deputačné cesty

„Dobré je Hospodinovi ďakovať a ospevovať 
Tvoje meno, Najvyšší; za rána Tvoju milosť 
zvestovať a Tvoju vernosť po nociach.“ 

Žalm 92, 3

Radi počúvate svedectvá o Božom ko-
naní v životoch ľudí? Posilňujú vás vo vie-
re príbehy o tom, ako Boh otvára dvere, ako 
urovnáva chodníky, ako vedie a vychováva? 
Pre mňa osobne sú takéto príbehy veľkým po-
vzbudením, pretože mi pripomínajú, že Boh 
konal nielen kedysi (v časoch, keď sa písal 
Starý a Nový zákon a sú tam opísané Jeho 
skutky), ale koná i dnes a je živý, ako to do-
svedčuje i Písmo v Židom 13, 8: „Ježiš Kristus 
ten istý, včera, dnes i naveky.“

V práci medzi deťmi a dorastencami 
smieme zažívať Božie predivné skutky a 
uvedomovať si Jeho milosť. Radi prídeme 
medzi vás, do vášho zboru, na vašu biblickú 
hodinu alebo skupinku. Radi sa s vami pozdie-
ľame o našej službe, vízii, plánoch do budúcna 
a podelíme sa i so svedectvami, ako Pán Boh 
koná v našich životoch i životoch ľudí okolo 
nás. Nie vždy zažívame ľahké a povzbudivé 
situácie, ale vždy si smieme uvedomovať, že 
Pán je nablízku, je mocný a zvrchovaný, a to 
nám dáva silu ísť ďalej a volať k Nemu deti a 
dorastencov.

Od 16. do 27. novembra 2015 budú 
pracovníci Detskej misie na návštevách 
jednotlivcov a cirkevných zborov. Ak by 
ste mali záujem o ich návštevu a svedectvá o 
práci s deťmi vo vašom zbore, či na zborovej 
biblickej hodine alebo skupinke, kontaktujte 
nás a radi medzi vás prídeme. Môžete osloviť 
konkrétneho pracovníka Detskej misie alebo 
nám napísať na detskamisia@detskamisia.sk.

Radi medzi vás prídeme a to povzbude-
nie, ktorým Pán povzbudil nás, prinesie-
me medzi vás.

Víkendovka mladšieho dorastu

Miesto: Stredisko Detskej misie Prameň
Termín: 25. - 27. 9. 2015
Garant: Mgr. Vladimír Terem

Víkendovka staršieho dorastu

Miesto: Stredisko Detskej misie Prameň
Termín: 23. - 25. 10. 2015
Garant: Ing. Michal Fraňo

Podrobnejšie informácie o akciách Detskej misie na najbližšie mesiace nájdete 
na www.detskamisia.sk v Kalendári akcií.



14

Detská misia                                                                    Informačný list 3/2015

♪ Galilejskí rybári si siete oprali, veď celú 
noc lovili a ryby nemali. Keď sa Ježiš vybral 
s nimi mali mnoho rýb, ukázal im svoju slávu 
a povolal ich: „Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
učiním vás rybármi ľudí. Poďte za mnou siete 
nechajte, poďte za mnou, šťastní budete.“ ♪

Určite poznáte túto detskú pieseň o 
povolaní prvých učeníkov. V Matúšovom 
evanjeliu, 4. kapitole, to od 18. verša nachá-
dzame napísane takto: „Keď chodil popri Ga-
lilejskom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, 
ktorý sa volal Peter a jeho brata Ondreja, ako 
spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, a pove-
dal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi 
ľudí! A oni hneď zanechali siete a nasledovali 
Ho. A keď poodišiel odtiaľ, uzrel iných dvoch 
bratov: Jakuba  syna Zebedeovho a jeho brata 
Jána, ako si s otcom Zebedeom opravujú na 
lodi siete. Povolal ich. A oni hneď zanechali loď 
aj otca a nasledovali Ho.“

Prví učeníci: Ondrej, Peter, Jakub a Ján 
boli mužmi, ktorí očakávali Mesiáša. Keď 
videli Ježiša a počuli Jeho slová, keď videli 
Jeho moc, spojili sa im ich poznatky s tým, 
čo hovorilo ich srdce – že tento muž musí byť 
Mesiášom, ktorý mal prísť. Keď im potom za-
znelo Ježišovo pozvanie k nasledovaniu, nevá-
hali. Boli ochotní zanechať to, čo mali a ísť za 
Pánom Ježišom. 

Prenesme si tento príbeh do dnešnej 
doby. To, že sa nám Pán Ježiš vo svojej mi-
losti dal poznať, dovoľuje i tebe vyznať, že On 
je Mesiášom a Spasiteľom, ktorý prišiel, aby 

zachránil hriešnikov. Veď sa zmiloval i nado 
mnou. I mne prejavil svoju veľkú milosť. I 
mňa zmieril s Otcom a bol som prijatý za člena 
Božej rodiny. Doteraz je príbeh o prvých uče-
níkoch s naším osobným príbehom totožný. 
Nadšene sa hlásime k Pánovi Ježišovi, vyzná-

vame, ako dobre nám je s Ním a sme 
Mu vďační za Jeho milosť. 

Tu však začína druhá časť príbe-
hu o povolaní učeníkov. Nasledovať 
Krista znamená zaprieť seba samého a 
byť ochotný sa pre Pána Ježiša v prí-
pade potreby niečoho zriecť. Pán Ježiš 
povoláva učeníkov za rybárov ľudí. Oni 
porozumejú dôležitému princípu. Nedá 
sa nechať si všetko, čo sme mali: prácu, 
koníčky, šport, pohodlie a komfort a k 
tomu ešte nejako vtesnať  toto nové po-
volanie. Niečo z tých predchádzajúcich 
vecí treba vynechať, vytvoriť priestor 
pre realizáciu Pánovho povolania. Keď 
nám Pán Ježiš nechal svoj príkaz v Mk 
16, 15, že máme ísť do celého sveta a 
zvestovať evanjelium, tak za túto vec 

bude od nás raz požadovať aj počet. Čo 
však vynechať? 

Ak ťa Pán volá do služby pre Neho, po-
slúchni. Vykroč za Ním. On má pre tvoj život 
plán. Keď pôjdeš za ním, pravé šťastie bude 
rásť v tvojom srdci. Ak ti Pán kladie na srd-
ce deti v tvojom susedstve, otvor pre ne Klub 
Dobrej zvesti. Staneš sa požehnaním pre svo-
je okolie. A nielen deti, ale aj dospelí v tvo-
jom susedstve budú takto zasiahnutí zvesťou 
evanjelia. Možno ťa Pán volá k tomu, aby si 
pre Neho obetoval deň, či dva svojej dovolen-
ky a šiel s nami v predvianočnom období na 
nejakú základnú školu, kde by sme priniesli 
evanjelium deťom prostredníctvom vianočnej 
lekcie. 

Milý brat, milá sestra, čo Pánovi Ježišo-
vi prinesieš ako obeť ty, aby si ťa mohol 
použiť pre naplnenie Jeho misijného zá-
meru? Charles Studd bol absolventom pre-
stížnej cambridgeskej univerzity a zároveň 
známym hráčom kriketu v Anglicku. Vzdal sa 
sľubnej kariéry a šiel zvestovať Božie slovo do 
Indočíny. Vidiac predivnú Božiu milosť pove-
dal: „Ak je Kristus Bohom a zomrel za mňa, 
potom žiadna obeť, ktorú ja môžem priniesť 
pre Neho, nie je dostatočne veľká.“

GALILEJSKÍ RYBÁRI
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Peter podniká a vďaka svojej svedomi-
tosti má vždy veľa zákaziek. Pán mu však 
položil na srdce oslovenie detí v predvianoč-
nom období na školách v jeho regióne. Hoci 
mal pred Vianocami mnoho práce, obetoval 
deň a pol akciám na školách. Ako podnikateľ si 
nemusel brať dovolenku, ale práca ho čakala 
potom po večeroch až do samotných Vianoc. 
Vnímal ale to, že teraz je čas zvestovať Pánovu 
predivnú milosť a príležitosť treba využiť.

Igor je pre šéfa kľúčovým zamestnan-
com firmy. Keď ho však Pán povolal k tomu, 
aby spolu s Marekom založili Klub Dobrej 
zvesti na jednej základnej škole v ich meste, 
išiel po mnohých modlitbách za svojim šéfom 
a vypýtal si od neho na každý piatok poobede 
voľno, aby mohol slúžiť deťom na tomto klube. 
Bol ochotný riskovať, že bude mať nižší plat 
len preto, aby deti smeli počuť o predivnej Bo-
žej milosti. 

Milý brat, milá sestra, čas milosti ešte 
trvá. Nevieme ako dlho. Využime ho na to, 
aby sme Božiu predivnú milosť zvestovali de-
ťom cez mnohé príležitosti, ktoré nám Boh k 
tomu dáva.

„Poďte za mnou, Ježiš hovorí, učiním vás 
rybármi ľudí. Poďte za mnou siete nechajte, 
poďte za mnou, šťastní budete.“ 

Milý brat, milá sestra, ak by si sa chcel/
chcela pridať do veľkého diela zvestova-
nia evanjelia deťom, v ktorom je potreb-
ných veľa rybárov, kontaktuj nás, prosím 
na detskamisia@detskamisia.sk. Hľadáme 
spolupracovníkov do Klubov Dobrej zvesti a na 
predvianočné akcie na školách. 

Dvere sú otvorené, práce je veľa, ga-
rantujeme nulovú nezamestnanosť. 

Pán Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a uro-
bím vás rybármi ľudí!“ A oni hneď zanechali 
siete a nasledovali Ho.

Michal Fraňo

Konferenčný deň - Poprad
pracovníkov s deťmi

Miesto: Modlitebňa BJB Poprad - Veľká
Jahodná 5

Termín: 26. 9. 2015
od 9:30 do 16:00

Téma: Rybári a siete

Motto: „Poďte za mnou a učiním vás 
rybármi ľudí.“ 
Matúš 4, 19

Hosť: Ing. Zbyšek Šikula - riaditeľ Detskej 
misie v Českej republike

Semináre: Práca s hyperaktívnymi deťmi
Poriadok v duchovnom živote, práci a službe

Prihlásiť sa môžete cez elektronický formulár 
na www.detskamisia.sk 

do 19. 9. 2015.

GALILEJSKÍ RYBÁRI - Pridajte sa k nim!
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