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ÚVODNÍK 
 

 

„Po!uj, ó Bo#e, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu.” $alm 61, 2 
 

 Modlitba je nazvaná d!chaním du"e. 
Nikto nepochybuje o v"zname d"chania pre 
#ivot. D"chanie je pre nás prirodzené 
a pravidelné. Je to tak aj s na%ím d"chaním 
du%e? Je modlenie pre nás samozrejmou 
a pravidelnou sú!as&ou #ivota?  
 'portovci, najmä horolezci poznajú, ako 
!loveku klesá sila, ke( s pribúdajúcou 
nadmorskou v"%kou ubúda kyslík. Niekedy 
prem"%)ame, pre!o dne%nému kres&anstvu 
ch"ba moc? Pre!o nie sú pridávaní ka#d" 
de* tí, ktorí by boli zachránení, tak ako to 
!ítame v Skutkoch apo%tolov? Pre!o nie sú 
)udia okolo nás menení Bo#ou mocou? Pre!o 
my sami nevidíme u nás posun dopredu?  
 Preto#e sa málo modlíme. Je nám 
bli#%ie za!a& vyvíja& aktivitu, namáha& sa, 
ne# predlo#i& veci Bohu v pokornej modlitbe. 
John Bunyan povedal: „V#dy mô#e% urobi& 
viac ne# sa modli&, ak si sa modlil, ale nikdy 
nemô#e% urobi& viac, ne# sa modli&, ak si sa 
e%te nemodlil.” 
 Známa duchovná piese* vystihuje, akú 
vzácnu príle#itos& na stretnutie s Pánom 
máme v modlitbe.  Mô#eme Mu prednies&  
ka#dú vec. On je ná% Pán a najlep%í priate). 
Je dostato!ne mocn", aby nám pomohol 
v akejko)vek veci. O!akáva ale od nás, #e 
k Nemu prídeme s dôverou. 
  
Vzácna to a ve!ká rados", #e Je#i$ je priate! 
ná$, #e mô#eme ka#dú #alos" Jemu 
prednies" v modlitbách! 

 
%asto v rôznom nepokoji márne sa tu 
trápime, preto#e v #ivota boji o pomoc 
neprosíme! 
Skú$ky v$etky, pokú$ania, hriechy 
a bremená bied, nesme pred tvár svojho 
Pána, s vrúcim vzdychom modlitieb!  
Kde sa nájde v sveta &asti priate! rovn' 
Pánovi?  
Len Pán pozná na$e strasti a pomôc" je 
hotov'! 
Ke( sme slabí, pre"a#ení pod bremenom 
starostí, Je#i$ v#dy je verne s nami, 
vz'vajme Ho v úzkosti! 
Ke( priatelia opustia nás a niet v svete 
blízkeho, modlime sa! Ve( v  ka#d' &as 
máme pomoc u Neho. 
 
J. Scriver: What a friend we have in Jesus 
 
 Bo#ie slovo nám pripomína: 
„Neprestajne sa modlite” 1. Tes 5, 17  
a v liste Jakuba 1, 5 zdôraz*uje, #e sa 
máme modli& s vierou: „Nech prosí s vierou, 
bez akéhoko)vek pochybovania. Lebo kto 
pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú 
vietor uná%a a zmieta. Lebo nech si tak" 
!lovek nemyslí, #e dostane nie!o od Pána.” 
 Pandita Ramabai bola na za!iatku 20. 
storo!ia Bo#ím nástrojom prebudenia 
v Indii. Za!alo to t"m, #e zobrala vá#ne 
Bo#ie slovo a zas)úbenia o modlitbe. Za!ala 
povzbudzova& kres&anov k modlitbe. 
Formovala vo svojom okolí modlitebné 
skupinky, ktoré potom zápasili za 
prebudenie v Indii. Pán pridával 
modlitebníkov a postupne ohe* prebudenia 
prichádzal. Mnohí Indovia nachádzali nov" 
#ivot v Kristovi a e%te aj po mnoh"ch rokoch 
chodili vo svojom #ivote verne s Kristom.   
 Mladá generácia tak ve$mi potrebuje 
na"e modlitby. Rozhodni sa e%te dnes, #e 
bude% viac bojova& na modlitbách za nov" 
#ivot detí na Slovensku. Vytvor okolo seba 
skupinku )udí, za!nite sa pravidelne 
stretáva& k modlitbám za chlapcov 
a diev!atá. Pán +a urobí po#ehnaním pre 
mnoh"ch a aj Teba skrze modlitby po#ehná. 
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PODIVUHODN% PRÍBEH
 V materiáli pre vzdelávanie pracovníkov Detskej misie „Ako spolo!n"mi silami slú#i& de&om” 
uvádza prv" riadite) európskej Detskej misie Samuel Doherty podivuhodn' príbeh.
 
Podivuhodn! príbeh 
 

 

 ,eskoslovensko bolo koncom 60. rokov 
minulého storo!ia pod nadvládou 
komunistov. Prv" kurz pracovníkov Detskej 
misie (pre záujemcov z v"chodnej Európy) 
sa uskuto!nil v auguste 1967 v Rakúsku. Na 
dvojt"#d*ovom kurze sa stretlo asi 85 
%tudentov z ,eskoslovenska. Ka#d" ve!er 
pracovníci zo západnej Európy predstavovali 
rôzne formy práce: Kluby Dobrej zvesti, 5-
d*ové kluby, v"cvikové kurzy pre u!ite)ov 
at(. -udia z v"chodného bloku na v%etko 
reagovali slovami: „Nie, to sa v 
komunistickej krajine nedá robi&…” 
 Jeden ve!er sa hovorilo o modlitebnom 
programe s dôrazom na modlitebné 
skupinky. U!itelia z v"chodnej Európy 
nad%ene reagovali: „Toto mô#eme robi&!” 
Ka#d" s)ubil, #e sa pokúsi vytvori& aspo* 
jednu modlitebnú skupinku, ktorá by sa 
modlila za deti v ,eskoslovensku. O 
nieko)ko mesiacov neskôr sme sa 
presved!ili, #e s)ub dodr#ali. Narátali sme 
viac ako dvesto skupiniek… 
 Okrem toho jeden zo %tudentov navrhol, 
aby sa v%etci ú!astníci kurzu z 
,eskoslovenska zaviazali, #e sa ka#dú 
nede$u o 21:00 budú modli& za deti zo 
svojej krajiny. (Táto iniciatíva trvá 
dodnes!) 
 A ak" bol v"sledok? V komunistickej 
krajine sa za pár mesiacov stalo nie!o, !o sa 
dalo len &a#ko predpoklada&. Pri%lo duchovné 
prebudenie detí a mlad"ch )udí. Komunisti 
dokonca vytvorili v"bor, ktor" mal pre%etri&, 
!o sa deje s mlad"mi )u(mi. Popisovali to 
slovami: „Mlad"ch zachvátila akási vlna…” 
 I%lo samozrejme o zvrchované Bo#ie dielo. 
Pán si v%ak pre uskuto!nenie svojich cie)ov 
pou#íva modlitby svojho )udu. 
 
  

 Príbeh kon!í v"zvou: Toto sa mô#e sta& i u 
vás. Bo#ie slovo nás uis&uje, #e ná% nebesk" 
Otec chce da& dobré veci t"m, !o Ho 
PROSIA: 
 

„Proste a dostanete; h!adajte a nájdete; 
klopte a bude vám otvorené. Lebo ka#d', 

kto prosí, dostane; a kto h!adá, nájde;  
kto klope, tomu bude otvorené.”  

Matú$ 7, 7 – 8 
 

 Tú#ime po novej vlne prebudenia medzi 
de&mi, dorastom a mladou generáciou na 
Slovensku? Zapojme sa do vá#neho 
modlitebného zápasu o nov" podivuhodn" 
príbeh u nás! 

Ako? 
 
! Zalo#me modlitebné skupinky (2 – 3 i 

viac modlitebníkov) v !ase a na mieste, 
ktoré vám najlep%ie vyhovuje. Bu(te 
kreatívni. 

! Pripojme sa k spomínan"m nede)n"m 
modlitbám o 21:00 (námety sú v 
prilo#enom Modlitebnom liste). 

! .al%ie námety: deti v tvojom okolí, Kluby 
Dobrej zvesti (záujemcom posielame 
aktuálne námety), projekt Daj "ancu 
de&om. 

Jozef Ková& 
 

Máme dve mo#nosti: „Proste a dostanete.” alebo „Nemáte, lebo neprosíte.”  
(Jakub 4, 2)
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PO'EHNANIE Z V(A)NOSTI 
 
 Kto sa modlí, za#íva aj Bo#ie vypo!utie modlitieb a nemal by zabudnú& vyjadri& Bohu 
v(a!nos&. 
 V marci bol vzácnym hos&om na Slovensku brat Czeslaw Bassara, b"val" regionálny 
riadite) Detskej misie pre strednú Európu. V sú!asnosti sa venuje biblickému vyu!ovaniu 
pracovníkov DM po celom svete. Ve)mi nás povzbudil biblick"m v"kladom o po#ehnaní 
z v(a!nosti, a tak priná%ame ná!rt tohto v"kladu, ktor" mô#e poslú#i& aj pre osobné biblické 
%túdium tejto dôle#itej témy.   
 
1.   V*a+nos& je vyjadrením duchov-
ného #ivota. 
Luká% 17, 11 – 18 
Z desiatich uzdraven"ch malomocn"ch sa 
jeden pri%iel Pánu Je#i%ovi po(akova&.                            
Kde sú deviati? 
 
2.   V*a+nos& priná"a Bohu slávu. 
Skutky 3, 7 – 11 
Povzbudzujme druh"ch, aby boli v(a!ní. 
 
3.    Prijímanie Bo#ej milosti v diele 
spasenia nás vedie k v*a+nosti. 
Efezsk"m 2, 4 – 10 
Nedostatok v(a!nosti mô#e by& znakom, #e 
!lovek je straten". 
 

4.   Veriaci *akuje za v"etko, +o Boh 
urobil. 
Filipsk"m  4, 6 
Boh vie, !o potrebujeme. 
 
5.  'ivot veriaceho potrebuje by& 
charakterizovan! v*a+nos&ou. 
Kolosensk"m 3, 15 – 17 
Nedostatok v(a!nosti zmen%uje mo#nosti k 
svedectvu. 
 
6.  Sme povolaní, aby sme boli v*a+ní 
a vyjadrovali v*a+nos&. 
1. Tesalonick"m  5, 17 – 18 
Neexistuje situácia, kedy by sme nemali by& 
v(a!ní. 

 Tento ná!rt je prevzat" z webstránky br. Czeslawa Bassaru: www.proword.eu. Odporú!ame 
ju nav%tívi&. 
 
V*aka za Kurz A  pre mlad!ch misijn!ch pomocníkov v Bratislave 
 
 Uskuto!nil sa 13. 4. 2013 a zú!astnilo sa ho 27 záujemcov o prácu s de&mi. 
 S mlad"mi pomocníkmi vo veku 12 – 16 rokov sme preberali témy: Kto je kres&an?, Ako si 
pripravi& názornú pomôcku?, Pre!o u!i& deti Bo#ie slovo?, Ako si pripravi& a poveda& 
svedectvo?. 
 Boli sme povzbudení záujmom a nad%ením mlad"ch absolventov kurzu aj t"m, ako sa hne( 
zapojili do slu#by de&om. 

 Lektori: ). Hru$ovská, ). Ková&ová, J. Ková& 
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V SPÄTNOM ZRKADLE 

Zimá+ v )astej 
 

 

 Synchronizovali ste u# niekedy nie!o? 
Napríklad vá% telefón s po!íta!om, alebo 
va%e súbory na disku s t"mi na webe, alebo 
jednoducho !as na va%ich hodinkách s 
oznámen"m v rádiu. Synchronizácia, 
zjednotenie, !i súlad je niekedy pre správne 
fungovanie vecí nevyhnutná. Synchronizácia 
je ideálny príklad toho, !o sa musí sta& 

medzi !lovekom a Bohom, aby Boh za!al #i& 
v !loveku a mohol ma& so svojím Tvorcom 
nádhern" vz&ah.  
 Po!as jarn"ch prázdnin sme v ,astej 
zorganizovali tábor s touto témou – 
Synchronizuj s Bohom. Boh je zdroj a my 
sa musíme zosúladi& s Ním.  
 Na tábore bol s nami aj Nikolas. Po!as 
rann"ch biblick"ch skupiniek, stí%ení, bol 
ve)mi vnímav". Pozorne po!úval a bolo 
vidie&, #e Bo#ie veci mu nie sú )ahostajné. 
Nepamätám sa, #e by sa ma niekto niekedy 
op"tal, #e pre!o nemáme stí%enie viackrát 
po!as d*a. S Nikolasom sme pre%li Knihu 
bez slov a o duchovn"ch veciach sa 
rozprával s niektor"mi vedúcimi. Pán Boh 
pracoval v jeho srdci. Ke( pri%iel domov, 
napísal mi, #e odovzdal svoj #ivot Pánovi 
Je#i%ovi. Milé prekvapenie nastalo, ke( mi 
volala jeho mamina a opisovala, ako si 
Nikolas po tábore kúpil Bibliu a pod!iarkoval 
ver%e, ktoré sme sa u!ili na tábore.  

Vlado Terem 
 
Ve$kono+ná zves& na základn!ch "kolách 
 
 Tú#im sa s vami podeli& o rados&, ktorú 
nám Pán pripravil pri príle#itosti sved!i& o 
/om po!as ve)kono!n"ch programov na 
%tyroch základn"ch %kolách v Ko%iciach (246 
detí a pár dospel"ch). V%ade sme vnímali 
prijatie zo strany u!ite)ov a predstaven"ch 
%koly a niekde nás vyprevádzali aj s Bo#ím 
po#ehnaním. Aj ke( na prvej %kole to bolo 
trochu náro!nej%ie s disciplínou, mô#em 
sved!i& o tom, #e v%ade po!úvali hlavné 
posolstvo evanjelia ve)mi pozorne. A tak 
zotrvávajme aj na(alej na modlitbách za 
deti, aby sa mohlo naplni& v ich #ivotoch 
slovo: 
  

„Mnohí uverili v Neho pre slovo !eny  
(t"ch), ktorá sved#ila (ktorí sved#ili)." 

Ján 4, 39 
  

 

 Zárove* som ve)mi v(a!ná za modlitby, 
naozaj som presved!ená, #e nás 
predchádzali a pripravovali pôdu pre 
rozsievanie Pánovho slova. 

A(ka Sabolová
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SPRÁVY Z KLUBOV DOBREJ ZVESTI 
 
Kluby v Ko"iciach 
 
 Ka#dú stredu sa stretávame na Z, Nad 
Jazerom v !ase 14:00 – 15:00. Zo %iestich 
zapísan"ch v septembri sa ná% po!et 
rozrástol na osemnás& detí. Vzácne je, #e 
u!ite)ky v dru#inách umo#nia prís& aj (al%ím 
de&om na ná% klub, ak máme v"nimo!n" 
program (ako je ve)kono!n" program, !i 
rôzne párty kluby – naposledy to bola 
filmová párty). Tak#e sme v(a!ní, #e sa 
Bo#ie slovo mô#e %íri&.  
 Raz mesa!ne vo %tvrtok v !ase 15:15 – 
16:30 sa stretávame v KDZ Popradská. Je 
to klub v sociálnej bytovke, kam prichádzajú 
nielen rómske, ale aj biele deti, ktor"ch 
rodiny sa dostali do hmotnej núdze. Sú to 
temperamentné deti, ktoré sú v%ak hladné 
po prijatí a radi poznávajú nové pravdy o 
Bohu. A(ku, ktorá je vedúcou tohto klubu, 
majú radi a vá#ia si ju nielen tieto deti, ale 
aj niektorí rodi!ia. Získala si ich srdcia a to 
je vzácne. No na%ou tú#bou je, aby ich 

srdcia si získal Pán Je#i%. Preto, prosím, 
modlite sa, aby &a#ké rodinné zázemie a 
okolnosti, v ktor"ch sa tieto deti 
nachádzajú, nebránili im dôverova& Bohu, #e 
ich má rád, #e Mu na nich zále#í a #e ich 
prijíma tak"ch, akí sú a #e ich spasenie 
zále#í len na ich dôvere v to, !o Pán Je#i% 
vykonal aj pre nich. Preto#e Bo#ie slovo 
hovorí: „Ver v Pána Je!i$a a bude$ 
spasen".” Skutky 16, 31 

A(ka Sabolová 
Kluby v Ra+i (Bratislava) 
 
 Sme v(a!ní za ve)ké mno#stvo detí na 
klube, za ich kladné reakcie vo!i posolstvu 
evanjelia. Na poslednom klube sme boli 
nad%ení z chlapca 'imona, ktor" sa chcel 
modli& za jeho chronick" ka%e) a pridal e%te 
kázanie z Bo#ieho slova o uzdravení 
chromého Pánom Je#i%om, ktoré videl v 
televízii. Pamätám si, #e na prvom klube 
ve)mi vyru%oval. A nie je ú#asné, #e teraz 
tam vpredu stál a chcel, aby sme sa za neho 
modlili? Nech Pán mocne koná v jeho #ivote! 
 Tie# sme vda!ní za diev!atko Ninku, ktorá 
sa na za!iatku vraj „nudila” a chcela odís&. 
Na konci ostala a pri%la, #e sa chce modli&. 
Pozvala Pána Je#i%a do svojho srdie!ka.  
 Ve)mi chceme povzbudi& aj ostatn"ch 
vedúcich klubov, aby zaradili do programu 
modlitby za potreby detí a ich svedectvá. 
Ke( máme na klube túto !as& a dáme v"zvu 
na svedectvá, ve)a detí príde dopredu a 
hovoria, ako Pán koná v ich #ivote a ve)mi 
to buduje vieru ostatn"ch.  

 Potom dáme v"zvu na modlitby za 
potreby detí a viaceré prídu dopredu a 
modlia sa bu( samé, alebo sa modlíme my 
vedúci za nich. Niekedy sa dáme do 
skupiniek, ke( je viac detí, ktoré sa chcú 
modli&. Je to super !as! 
 

Chovancovci 
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PRIPRAVUJEME 
 
 Pred nami je opä& !as #atvy – leto. Na polia vyjdú 
kombajny a s pocitom v(a!nej radosti budú môc& tí, 
ktorí rozsievali, zhroma#(ova& úrodu do stodôl.  
 S nádejou o!akávame leto aj my v Detskej misii. 
Pre nás je !asom #atvy, ale aj rozsievania. Aj toto 
leto chceme vo viacer"ch mestách a dedinách robi& 
3-d-ové kluby.  
 Modlíme sa za to, aby sme de&om, ktoré sa budú 
vonku hra&, mohli rozpráva& lekciu z Bo#ieho slova, 
nau!i& ich kres&anskú piese*, zahra& sa s nimi hry 
a zasú&a#i& si v kvíze. Okrem toho im chceme poveda& o Kluboch Dobrej zvesti, 
o kore%ponden!n"ch kurzoch a o internetovej stránke www.hladajanajdi.sk. 
 
! Sústredenie pre letn!ch misionárov 
 
 H)adáme spolupracovníkov na toto letné rozsievanie, !i u# jednotlivcov alebo skupiny. Ak 
sa chce% do tohto vzru%ujúceho diela rozsievania prida&, prí( na %kolenie do ,astej. Hne( 
nasledujúci t"#de* niektorí pôjdeme na prvé kluby medzi deti a budeme im zvestova& Bo#ie 
slovo. Potrebujeme Tvoju pomoc. Prihlási& sa na %kolenie a misiu samotnú mô#e% cez 
www.detskamisia.sk alebo na e-mail: detskamisia@detskamisia.sk. 
 
Kedy:    21. – 23. 6. 2013 
Kde:     Stredisko Detskej misie Prame* pri obci ,astá  
Garant:    Ing. Michal Fra*o 
 
! Partnerstvo rúk a s.dc 
 
Cie$:     Zve)adenie Strediska Detskej misie Prame*  
Kedy:    8. – 15. 9. 2013 
Garant:    Ing. Igor Pankuch  
 
! Víkendovka mlad"ieho dorastu 
 
Kedy:    4. – 6. 10. 2013 
Kde:     Stredisko Detskej misie Prame* pri obci ,astá  
Garant:    Mgr. Vladimír Terem   
 
! Kurz Efektívne vyu+ovanie detí – stupe- 1 v Liptovskom Hrádku 
 
Cie$ kurzu:  Efektívne vyu!ovanie detí Bo#iemu slovu (vek %tudentov: 16+) 
Kedy:    1. !as& – 20. – 21. 9. 2013 (za!iatok od 17:00) 
       2. !as& – 11. – 12. 10. 2013 (za!iatok od 17:00) 
       3. !as& – pod)a dohody – 8 hodín 
Prihlásenie: cez formulár na www.detskamisia.sk v !asti Akcie Detskej misie 
Garant:    Jozef a -ubica Ková!ovci 
 
Bli#$ie informácie o pripravovan'ch akciách Detskej misie nájdete na www.detskamisia.sk 
alebo nám napí$te na adresu detskamisia@detskamisia.sk. 
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PRIPRAVUJEME 
 

U+eník 2013 pre 17 a viacro&n'ch 
 
   Kedy?   26. – 31. 8. 2013 
 Kde?    Stredisko Detskej misie Prame* pri obci ,astá 
 Za+iatok:  pondelok 26. 8. 2013 (registrácia 16:00 – 18:00)  
 Poplatok:  50 0, 45 0 (nad 150 km), 35 0 (letní misionári Detskej misie 2013 – letné   
       tábory, 5-d*ové kluby, denné tábory) 
 Záloha:   15 0 (po%lite do 15. 8. 2013 na !. ú. ,SOB 584735843/7500, do poznámky  
       pre  prijímate)a napí%te: U!eník 2013 a svoje priezvisko) 
  
   Téma:    
         
         
         
           

     
 
 
  
 
 
 
 Hostia:   Stanislav a O)ga Kaczmarczykovci, Marián a O)ga Ka*uchovci, Ján a Anna    
       Jan!ovci, Tracy Lesan 

 Z obsahu: 
• Biblické %túdium: „Z prenasledovate)a nasledovate)” – misijn" odkaz ap. Pavla  

    (S. Kaczmarczyk) 
• Semináre a témy: Neocenite)ní slu#obníci – dobrovo)níci v akcii 

             Po stopách ap. Pavla dnes 
             Misijné prekvapenie 
             Ve!er s man#elmi, ktorí ve)a za#ili... 

• Svedectvá, chvály, stí%enia, v"let, %port, filmov" klub, táborák... 
• .al%ie prekvapenia 

  
 Registrácia: prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.detskamisia.sk.
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LETNÉ TÁBORY 2013 
 
 Milí priatelia, 
 leto je predo dvermi a v Detskej misii pre deti pripravujeme Audienciu u krá$a. 
Dorastenci mô#u za#i& netradi!nú Mission possible. ,o sa skr"va za t"mito tajupln"mi 
názvami, to sa chlapci a diev!atá dozvedia, ke( prídu na na%e tábory. V !ase uzávierky 
Informa!ného listu sme mali vo)né miesta v nasledujúcich turnusoch: 
 
 

 
Vedúci turnusov::hrusovska@detskamisia.sk, sabolova@detskamisia.sk 
terem@detskamisia.sk, juraj.mazak@gmail.com, frano@detskamisia.sk 

 

 
Termín 

 
Miesto konania 

 
Vek. kategória 

 
Vedúci turnusu 

 

29. 6. – 6. 7. 2013 PRAME/, ,astá deti Ing. M. Fra*o 

6. – 13. 7. 2013 PRAME/, ,astá deti Ing. -. Hru%ovská 

13. – 20. 7. 2013 PRAME/, ,astá star%í dorast Ing. M. Fra*o 

13. – 20. 7. 2013 Tatranská Lomnica deti Ing. J. Mazák 

13. – 20. 7. 2013 Svät" Anton, 
Banská 'tiavnica 

mlad%í dorast Mgr. V. Terem 

20. – 27. 7. 2013 PRAME/, ,astá konverza!no-%portov" 
deti 

Ing. -. Hru%ovská 

20. – 27. 7. 2013 Tatranská Lomnica dorast Ing. A. Sabolová 

27. 7. – 3. 8. 2013 PRAME/, ,astá mlad%í dorast Mgr. V. Terem 
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PONUKA LITERATÚRY NA LETO 2013 
 
Skú"ka odvahy 
 
 Blí#i sa leto a s ním jedine!ná príle#itos& zorganizova& 
pre deti nezabudnute)n" detsk" tábor. Na%u ponuku 
literatúry sme v t"chto d*och roz%írili o CD s kompletn"m 
balí!kom pomôcok na letn" tábor s názvom Skú"ka 
odvahy. Na príklade biblického Daniela deti mô#u 
pochopi&, #e Pán Boh je vern" a je dôle#ité stá& na Jeho 
strane.  
 Na CD nájdete balí+ek na prípravu letného tábora pre 
deti od 7 do 12 rokov (program tábora, ranné stí%enia, 
biblické lekcie, návrhy na hry, kvízy, semináre, ru!né 
práce at(.), prílohy (ústredné pravdy, názorné pomôcky k 
ver%om na zapamätanie, pomôcky k hrám a kvízom, 
zápisník letného tábora at(.), prezentácie k lekciám v 
programe Microsoft® PowerPoint®. 
 

Cena: 6 EUR 
Ringu – chlapec z pralesa 
 

 Ringu pochádza z kme*a Kurkov, ktor" ob"va 
oblas& v strednej Indii. Spolu so svojou rodinou 
#ije v prostredí pozna!enom strachom z chorôb, 
zl"ch duchov a div"ch %eliem. Prostredníctvom 
misionárov sa hlavn" hrdina dozvedá o skuto!nom 
#ivom Bohu, ktor" ho mô#e zbavi& zbyto!ného 
strachu a zviazanosti poverami. Dramati!k" 
príbeh vychádza z reálnych faktov a jeho cie)om 
je povzbudi& deti, aby sa modlili za straten"ch )udí 
z in"ch národov a h)adali spôsoby, ako by aj ony 
mohli by& misionármi vo svojom okolí. 
 Príbeh je rozdelen" do desiatich !astí. Mô#ete 
ho rozpráva& na pokra!ovanie v nede)nej %kole, na 
tábore alebo si ním spestri& vyu!ovanie 

nábo#enstva. Sú!as&ou materiálu je flashcard – farebné obrázky k textu v %pirálovej väzbe. 
 

Cena: 8 EUR 
Táborové balí+ky 
 
 V na%ich táborov"ch balí!koch nájdete v%etko, !o potrebujete 
na prípravu zaujímavého tábora pre deti vo veku 7 – 11 rokov 
(program tábora, biblické lekcie, hry, návrhy na semináre, ru!né 
práce, ver%e na zapamätanie at(.) 
 

• H$ada+i vzácnych kame-ov (Nehemiá")        3,40 
• Ví&azn! beh (Pavol – 5 lekcií)            5,00 
• Ve$ké egyptské dobrodru#stvo (Jozef)     11,05 
• Objavy, ktoré zmenili svet  (veriaci vedci)      6,00  
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NOV% KORE,PONDEN)N% KURZ 
 
Boh sa o teba stará!   
 
 Nov" kore%ponden!n" kurz je ur!en" 
de&om od 9 do 12 rokov. Zoznámia sa v 
*om s biblick"mi postavami, ktoré !elili 
nepriazniv"m #ivotn"m okolnostiam a 
dozvedia sa, ako sa zachovali v &a#k"ch 
skú%kach (Daniel, Jozef, Rút a iní). 
 Okrem toho spoznajú )udí z nedávnej 
minulosti – sú to viac alebo menej známe 
osobnosti, ktoré v #ivote pre%li zlo#it"m 
obdobím a na%li úto!isko v Bohu (Josh 
McDowell, Sundar Singhu, Lars Skrefsrud a 
iní). 
 Jednotlivé lekcie sú spestrené 
zaujímav"mi úlohami a tajni!kami.  
 Ak chcete, aby sa aj va%e deti zapojili do 
tohto kurzu, napí%te nám na adresu Detskej 
misie (Tá*a Boro$ová – koordinátor pre 
kore$ponden&né kurzy) a my im radi 
bezplatne po%leme 1. lekciu. Celkovo kurz 
obsahuje 10 farebn"ch lekcií. 
 
 
Z na"ej po"ty 

 
 V novom kore%ponden!nom kurze Boh sa stará 
je aj otázka: Ako sa má%? Chce% nám o sebe nie!o 
napísa&?                                                                                                                                                            
 12-ro!n" Luká% napísal: Dobre, preto lebo u# 
mám istotu, #e som Bo#ím die"a"om. 
 
 V kurze Prieskumník A nám 12-ro!ná Sabína 
napísala: Jedna z lekcií mi pomohla uveri" v Pána 
Je#i$a ako svojho Spasite!a. +akujem :)  
 
 Te%íme sa z toho, #e si Pán pou#íva 
kore%ponden!né kurzy ako nástroj, cez ktor" sú deti 
menené. Sme Bohu v(a!ní za ka#dé jedno die&a, 
ktoré prijalo Pána Je#i%a. 
 Uvedomujeme si, #e kore%ponden!né kurzy 
neslú#ia len de&om. Ve)akrát ich s de&mi vyp1*ajú aj 
ich rodi!ia. Povzbudila nás aj nasledovná veta od 
jednej mamy, ktorá dcére pomáha s kurzom: 
 +akujeme vám za doteraz poslané lekcie, sú 
pútavé a radi si ich &ítame. Prajeme Vám ve!a 
múdrosti a Bo#ie vedenie vo va$ej práci.  

S pozdravom Iveta H. 
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H/ADAJ A NÁJDI – INTERNETOVÁ STRÁNKA 
 

 U# je to viac ako 2 roky, !o Detská misia 
na Slovensku spustila webovú stránku pre 
deti, ktoré sa chcú o Bohu viac dozvedie&, 
ale i pre deti, ktoré len tak blúdia po 
internete a „nie!o” h)adajú. Detská misia sa 
sna#í oslovi& deti evanjeliom Pána Je#i%a 
tam, kde sa nachádzajú (na sídliskách, 
%kolách, táboroch a rôznych in"ch miestach i 
na internete). Roz%írenie na%ej slu#by 
nechce znamena& propagáciu internetu 
medzi de&mi na úkor priamej práce s nimi. 
Chceme ich v%ak oslovi& v%ade tam, kde u# 
sú. V(aka ú#asnému tímu sprievodcov, ktorí 
deti na stránke sprevádzajú, je aj tak"to 
spôsob vedenia a vyu!ovania detí adresn" a 
„)udsk"” (i ke( je to na internete :-) 
 Stále sa sna#íme, pokia) je to mo#né, na 
stránku pridáva& nové a pútavé veci. Teraz 
je to napr. nová aktivita Utrie% biblické 

knihy. Mô#e to by& v"borné cvi!enie k 
biblickej olympiáde. Od posledn"ch správ o 
hladajanajdi.sk v Informa!nom liste pribudlo 
aj dobrodru#stvo Martin Luther. To, #e 
Biblia nezmenila #ivot len Martina Luthera, 
sa dozviete v príbehu o Najmocnej$ej 
knihe. ,ajka, medve(, ja%terica a iné 
zvieratá vás zasa budú sprevádza& po 
Krajine zázrakov, kde napr. pri Zátoke 
stvorenia spoznáte, ak" bol Bo#í plán s nami 
)u(mi a aj to, kto má problém s hriechom.  
 A samozrejme je na !o sa te%i&. Najbli#%ou 
novinkou budú videozamyslenia.  
 Prosím, modlite sa s nami na(alej za túto 
oblas& slu#by de&om, za jej propagáciu i 
prípravn" tím.  
 

Jaroslava Pankuchová 
(koordinátor sprievodcov)
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE 
 
Po*akovali sme sa za tetu Irenku. 
 
 15. mája 2013 sme sa rozlú!ili na 
cintoríne v Slávi!om údolí s na%ou vernou 
spolupracovní!kou v kore%ponden!n"ch 
kurzoch Irenou Földvaryovou. Po(akovali 
sme sa Pánu Bohu za *u a jej vzácnu slu#bu 
de&om. Pripome*me si jej duchovn" odkaz z 
Informa!ného listu 1/2008: 
 
Redakcia: Sestra Irenka, pre!o pracujete v 
kurzoch? 
Irenka: Po 51 rokoch %&astného man#elstva 
a smrti man#ela som bola vo ve)kej #ivotnej 
kríze. Potom som dostala v r. 2002 ponuku 
z Detskej misie pomáha& pri 
kore%ponden!n"ch kurzoch. Toto úplne 
zmenilo môj #ivot. Duchovne som zázra!ne 
o#ila, milujem deti a (akujem Pánu Bohu za 
túto slu#bu. Sme v"born" kolektív. 
 
 
In"titút Detskej misie 2014/2015 
 
 „Ka#dé die&a, ka#dej krajiny, ka#d! 
de-.” Tak znie vízia Detskej misie. Tú#ime, 
aby ka#dé jedno die&a smelo po!u& 
evanjelium, uveri& v Pána Je#i%a a krá!a&  
ka#dodenne vo viere za Ním.  
 V liste Rímskym 10, 14 sa nás Pán ale 
p"ta: „Ako uveria v Toho, o kom nepo!uli? 
A ako po!ujú bez kazate)a? A ako budú 
káza&, ke( nebudú poslaní?” 
 Zvestova& de&om evanjelium si vy#aduje 
Bo#ie povolanie, ale aj prípravu. Pre t"ch, 
ktorí by sa chceli dôkladne pripravi& na 
prácu s de&mi, popritom %tudova& niektoré 
pasá#e a knihy Biblie i predmety t"kajúce sa 
osobného duchovného rastu, máme v"bornú 
správu. Pripravuje sa trojmesa!n" In"titút 
Detskej misie. 
  Je to intenzívna biblická "kola, v"borné 
spolo!enstvo veriacich, mimoriadne 
in%piratívny !as v #ivote !loveka. Koná sa 
striedavo v ,echách a na Slovensku. 
Tentokrát sa bude kona&  v ,eskej 
republike, rozdelen" na dve 6-t"#d*ové 
!asti.  

 
 

 

 
Z parte: „Ale ja Tebe dôverujem, 

Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh!”  
$alm 31, 15 

 
 
 

 
 Prvá !as& bude prebieha& od 6. júla 2014 
do 15. augusta 2014. Druhá !as& bude 
v lete 2015. Radi o in%titúte poskytneme  
záujemcom (al%ie informácie. V%etk"m, 
ktorí pracujú s de&mi a plánujú v slu#be 
de&om zotrva&, in%titút Detskej misie 
odporú!ame. 
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE
 
Zbierka na auto DM pre oblas& Zvolen 
 
 Milí bratia, milé sestry, oslovujeme vás 
v súvislosti s jednou aktuálnou potrebou. Je 
to potreba spo)ahlivej%ieho auta pre slu#bu 
brata Vlada Terema na strednom Slovensku. 
Vladko nám o nej napísal nasledovné:  
 
 „Som Pánu Bohu v(a&n', #e od za&iatku 
mojej slu#by v Detskej misii nám ve!mi 
dobre poslú#ilo vlastné 5-miestne, neskôr i 
sú&asné 7-miestne auto. %asto cestujem na 
rôzne stretnutia, kam potrebujem vzia" 
pomôcky &i iné materiály. Nieko!kokrát do 
roka vozím do %astej dorastencov z ná$ho 
okolia na víkendovky a tábory. Auto 
vyu#ívam aj na privá#anie detí z in'ch dedín 
na na$e pravidelné kluby, &i vedúcich na 
rôzne akcie. 
  
 Sú&asné 18-ro&né auto je nevyhovujúce. 
Náklady na údr#bu sú privysoké, 
spo!ahlivos" klesá. Preto vidíme nutnos" jeho 
náhrady. Prem'$!ame nad kúpou 9-
miestneho, maximálne trojro&ného auta, 
aby bolo spo!ahlivé mnoho rokov.  
Veríme, #e tak ako doteraz budú v$etky 
sedadlá „obsadené”. Máme v pláne postara" 
sa aj o deti z miest, kde je cez víkend zlé 
spojenie.  
 Budeme v(a&ní, ke( nám dáte vedie" o 
vhodnej ponuke, alebo ak sa budete môc" 
finan&ne podie!a" na jeho kúpe.” 
 
 Milí bratia, milé sestry, v(aka Pánovi sme 
dostali u# nieko)ko darov. Povzbudilo nás, #e 
Pán Boh o tejto potrebe vie a stará sa 
o svoje dielo medzi de&mi. V sú!asnosti 
potrebujeme e%te nazbiera& 8000 0. Ak by 
vás Pán viedol k tomu, #e by ste chceli 
prispie& na auto pre Vladka, ktoré bude 
slú#i& práci s de&mi a dorastencami na 
strednom Slovensku, bude to pre nás i pre 
na%u misijnú prácu ve)kou pomocou. 
Veríme, #e i táto slu#ba lásky rozmno#í 
v(a!nos& mnoh"ch k Bohu ako je to 
napísané v 2. Korintsk"m 9, 12.  
 
 

 Finan!né dary na slu#obné auto Detskej 
misie je mo#né posiela& na ú!et Detskej 
misie: 584735843/7500 a do správy pre 
prijímate$a je potrebné uvies&: AUTO. 

 
M. Fra*o 

Dobrá správa z Dobrej Nivy 
 
 „Na my$lienku zalo#i" Klub Dobrej zvesti v 
Dobrej Nive sme pri$li po&as kurzu Efektívne 
vyu&ovanie detí 1, na 
ktorom sme sa 
zú&astnili vo februári 
tohto roka. Práve 
tam sme si uvedomili 
potrebu evanjelizácie 
detí v na$om okolí. 
Tú#ili sme, aby tie# 
pocítili lásku ná$ho 
Boha a za#ili 
dobrodru#stvá, ktoré ponúka len #ivot s ním. 
V máji sme sa s de"mi stretli síce len tretí 
raz, ale dosia! to bol v#dy ve!mi radostn' a 
po#ehnan' &as. Klub sa koná raz mesa&ne v 
priestoroch ná$ho obecného úradu, kde sa 
spolo&ne modlíme, hráme, spievame si, 
rozvíjame svoju kreativitu a vzdelávame sa 
v Bo#om slove. Veríme, #e Boh bude de"om 
otvára" nie len dvere ná$ho klubu, ale 
hlavne bránu svojho krá!ovstva.” 

 Daniela, Ika 
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MODLITEBN% T%'DE0 

 
Prosíme, modlite sa spolu s nami za letné aktivity! 

 
 

Pondelok 24. 6. 2013 
Izaiá% 43, 1 

Detské tábory – )astá 
(Hru%ovská, Fra*o) 
Daj "ancu de&om 

Sústredenie letn"ch misionárov 
 

 
 

Utorok 25. 6. 2013 
Izaiá% 43, 2 – 3 

Tábor ml. dorastu – )astá 
(Terem) 

Denn! tábor – Zvolen 
(Terem) 

 
 

 
Streda 26. 6. 2013 

Izaiá% 43, 4 – 5 
Konverza+no-"portov! tábor 
)astá (Hru%ovská, Marhofer) 

Daj "ancu de&om 
Jur nad Hronom, Tekovsk" Hrádok 

 
 

 

,tvrtok 27. 6. 2013 
Izaiá% 43, 10 

Tábory – Tatranská Lomnica 
(Sabolová) 

Daj "ancu de&om 
Zvolen 

 
 

 
Piatok 28. 6. 2013 
Izaiá% 43, 11 – 13 

Tábor dorastu – Sv. Anton 
(Terem) 

U+eník 2013 
(Ková!) 

 
 

 
Sobota 29. 6. 2013 

Izaiá% 43, 15 
Tábor st. dorastu – )astá 

(Fra*o) 
Daj "ancu de&om 

Bratislava 
 

 
 

 
 
 

Odpus& nám, Bo!e, ke% si myslíme,  
!e modlitba je premárnen" #as.  

Pomô! nám pochopi&, 
 !e bez modlitby je na$a práca  

premárnen"m #asom. 
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Z EURÓPSKEJ KONFERENCIE DETSKEJ MISIE 

  
 Od 7. do 13. mája sa konala 
v kres&anskom zariadení Schönblick pri 
meste Schwäbisch-Gmünd v Nemecku 
Európska konferencia Detskej misie. Bolo 
povzbudivé stretnú& 350 pracovníkov 
Detskej misie z celej Európy. Okrem správ 
z jednotliv"ch oblastí sme sa dozvedeli nie!o 
viac o posledn"ch dvoch krajinách v Európe, 
kde zatia) práca Detskej misie nie je – 
o 'védsku a o Bosne a Hercegovine.  
 Hlavn"m re!níkom konferencie bol pastor 
Robert. J. Morgan, ktor" je známy ako autor 
viacer"ch kníh. Jeho knihy priná%ajú 
povzbudenie mnoh"m kres&anom. 
 Spomeniem len dve z nich: „Pravidlá 
,erveného mora” a „100 biblick"ch ver%ov, 
ktoré by mal ka#d" vedie& naspamä&”.  Vo 
svojich témach na konferencii sa pastor 
Morgan zameral na duchovné povzbudenie 
pracovníkov Detskej misie. Za základ svojich 
kázní si vybral list $idom. Kúsok z jednej 
jeho kázne vám priná%ame:  
 „List je adresovan" $idom uveriv%ím 
v Pána Je#i%a, z ktor"ch sa v%ak niektorí 
vzdialili od viery a za!ali sa vraca& 
k judaizmu. Na úvod listu $idom pisate)  
vysvet)uje, #e Pán Je#i% je vä!%í ne#  

 
starozákonní proroci. T"ch mali $idia vo 
ve)kej úcte. Ka#d" z vtedaj%ích veriacich by 
chcel, aby pri jeho zvestovaní bol prítomn" 
napríklad Izaiá% alebo Joná%. Pisate) listu 
pripomína, #e Pán Je#i% je vä!%í ako proroci. 
 Ke( dnes zvestujeme evanjelium, je Pán 
Je#i% pod)a svojho zas)úbenia s nami (Mt 28, 
20). Aké dôle#ité je, aby sme o tomto vedeli 
a uvedomovali si to pri na%om zvestovaní. 
Potom autor listu vysvet)uje, #e Pán Je#i% je 
vä!%í ne# anjeli. Aké by to bolo zvestova& 
Krista po boku anjela Gabriela? Alebo ak" 
zá#itok by to bol pre deti na Klube Dobrej 
zvesti, keby im biblickú lekciu pri%iel 
porozpráva& archanjel Michael? Bo#ie slovo 
nám v%ak pripomína, #e Pán Je#i% je vä!%í 
ako anjeli. A On nám s)úbil, #e i na Kluboch  
Dobrej zvesti, na besiedkach !i táboroch 
bude s nami.   
 Mil" brat, milá sestra, aké dôle#ité je 
vedie&, #e Pán Je#i% je s nami! Ke* 
zvestujeme evanjelium de&om 
a dorastencom, On sám stojí pri nás 
a koná svoje dielo!” 
 

  M. Fra*o 
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PO(AKOVANIE  

 
Milí bratia, milé sestry, 
 
 sme v(a!ní Pánu Bohu za Jeho slovo, ktoré smieme nielen de&om zvestova&, ale 
ktoré nás aj povzbudzuje a uis&uje o tom, #e Pán stojí pri nás. 
 Na záver ná%ho informa!ného listu chceme vyjadri& na%u úprimnú v(aku aj vám, 
#e stojíte pri nás, myslíte na na%u slu#bu, podporujete nás a modlíte sa za nás.  
 
 .akujeme! Va%i pracovníci Detskej misie 
 

 
 

Pravé kres&anstvo je modlitba a usilovná práca pre blí!nych. 

Sundar Singh  
 

'a!kosti a problémy ma privádzajú k modlitbe. 
 Modlitba ma zasa zbavuje problémov a &a!kostí. 

 
Philipp Melanchthon  

 
Ke% budete vola& ku mne, ke% prídete a budete sa modli& ku mne, 

vypo#ujem vás. 
 

Biblia (Jeremiá$ 29, 12) 


