
Príklad skrytého pokladu: 
 
Použi tajný kód, aby si mohol nájsť poklad. 
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Akciu organizuje 
Detská misia na Slovensku, občianske združenie pre prácu 
s deťmi a dorastom, registrované na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky (č. sp. VVS/1–900/90–3599–1). 
 
 
Odstrihnúť.…….………✂✂✂✂….…..….….✂✂✂✂……..….…..✂✂✂✂………... 
 

Našiel som skrytý poklad:.......................................... 

 

.............................................................................. 
Chcem sa zapojiť do korešpondenčných kurzov Detskej 

 

misie.            Vek: ................. 
 

Meno a priezvisko:.................................................….. 
 

Adresa:.................................................................... 

 
 

................………............................. PSČ: .................. 
Odstrihnutý lístok vlož do obálky a pošli na uvedenú adresu Detskej misie. 

Položil si si už otázku: 
  

„Prečo ja nedostávam žiadnu poštu?“ 
 
 Lukáš si ju už tiež položil. Často 
nazrel do poštovej schránky, ale vždy 
tam boli iba reklamné letáky, účty, 
niekedy aj nejaký list, ale všetko pre 
jeho rodičov. Neraz si povedal: „Keby 
aspoň raz bol list pre mňa – kde by bolo na obálke 
napísané: „Lukáš Potočný!“ 

 Dozvedel sa, že 
Ľubka od susedov často 
dostávala poštu. „Ako to 
len robí? Spýtam sa jej“, 
povedal si Lukáš. 
 „Mne chodí pošta  
z korešpondenčných kur-
zov Detskej misie,“ pove-
dala mu Ľubka s jasavou, 
radostnou tvárou. 
  

„Posielajú mi biblické kurzy s príbehmi, skrytým 
pokladom, obrázkami a otázkami 
na vyplnenie. Je to naozaj super 
a pritom sa ešte naučím veľmi 
veľa o Pánu Bohu a veľa 
praktických vecí pre môj život. 
Keď mám tú stranu s otázkami 
hotovú a odošlem im ju v obálke 
naspäť, dostanem od nich ďalšiu 
lekciu. Niekedy mi dokonca pošlú aj nejaký malý 
darček. Hanka, Nikolka a Vierka – moje kamarátky sa 



už tiež zapojili do týchto korešpondenčných kurzov 
Detskej misie.“ 
  
 Lukáš bol stále viac nadšený. „Mohol by som aj 
ja robiť tieto kurzy? Veľmi rád by som tiež dostával 
nejakú poštu.“ „No jasné!“ uistila ho Ľubka. „Každý to 
môže robiť!“ 
 

Vieš, čo všetko dostaneš? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Bezplatné zaujímavé biblické kurzy, 
� malé darčeky, 
� ponuku na Písmo Sväté – Nový zákon, 
� vysvedčenie, keď ukončíš kurz, 
� možnosť zapojiť sa do súťaží so zlosovaním, 
� možnosť položiť otázky alebo napísať osobný list, 
� pozvánku do táborov Detskej misie. 

 Chcel by si sa tiež zapojiť do korešpondenčných 
kurzov Detskej misie? Odstrihni prihlášku, ktorá je 
v dolnej časti, vyplň ju čitateľne, daj do obálky, nalep 
známku a pošli ju na adresu Detskej misie. O pár dní 
dostaneš prvý list. 
 
 Tešia sa na Teba Tvoji priatelia z Detskej misie! 
 
My sme sa už zapojili... 
 
Volám sa Mirka. Mám 12 rokov 
a chodím na školu sv. Ladislava. 
Rodičia ma tam vozia, pretože 
neprejdem na autobus. Som od 
narodenia postihnutá. Chodím na 
barlách a prejdem iba za pomoci iných. 
Mám veľmi rada Vašu misiu. Dodáva mi 
silu a odvahu naučiť sa chodiť. (Mirka) 
 
Mám 17 rokov. Uveril som cez Vaše lekcie. Som 
šťastný, že tieto lekcie prišli ku mne. (Jozef) 
 
Som šiestačka. Máme dosť domácich úloh, ale mám 
vždy čas na korešpondenčné kurzy. (Denisa) 
 
Odstrihnúť..…….………✂✂✂✂…..…….….✂✂✂✂………...…..✂✂✂✂………... 

 
  
 Adresa Detskej misie: 
 
  Detská misia     
  Legionárska 4 
  811 07 Bratislava 1 


