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ÚVODNÍK 
 

 
 

Napojení na Pána Je!i"a, napojení na zbor 
 

 Jedn"m z typick"ch jesenn"ch symbolov 
je vini! so sladk"mi strapcami hrozna. Tento 
symbol pou#il aj Pán Je#i$. 
 „Ja som vínny kme! a vy ste ratolesti. Kto 
zostáva vo mne a ja v !om, ten priná"a ve#a 
ovocia, preto$e bezo m!a ni% nemô$ete 
%ini&.” (Ján 15, 5) Zostávajme preto 
bytostne napojení na Neho. Ako? 
 Bo#ie slovo pripomína: „Kristus je 
hlavou cirkvi.” 
 A preto, ak sme napojení na Krista, máme 
by% napojení na konkrétny cirkevn" zbor. 
Miestny zbor je vidite&n"m, hmatate&n"m a 
skuto!n"m prejavom Jeho tela. 
 Charles Spurgeon súhlasil s názorom, #e 
kres%an, ktor" nie je ochotn" zapoji% sa do 
konkrétneho cirkevného zboru, je 
neposlu$n". Uvádza: 
 „Viem, $e niektorí hovoria: ‚Áno, odovzdal 
som sa Pánovi, ale nehodlám sa odovzda& 
cirkvi.’ 
 Ale pre%o? 
 ‚Preto$e mô$em by& kres&anom aj bez 
nej.’ 
 Ale ste si t'm naozaj istí? Mô$ete by& 
dobr'mi kres&anmi bez oh#adu na to, %i 
poslúchate svojho Pána, alebo nie? 
 Na %o sa vyrábajú tehly? Aby sa z nich 
postavil dom. Asi nepomô$e, ke( vám bude  

 
nejaká tehla tvrdi&, $e je rovnako 
dobrou tehlou, ke( sa pova#uje 
niekde na zemi, ako keby bola 
sú%as&ou stavby. Taká tehla je 
nani%. 
 Tak$e, túlaví kres&ania: neverím, 
$e plníte svoju úlohu. )ijete v 
rozpore so $ivotom, ak' pre vás 
chcel Je$i", a spôsobujete 
mno$stvo zranení.” 
 Jedn"m so základn"ch cie&ov 
Detskej misie vo svete i u nás je 
zapoji% deti z necirkevného 
prostredia do miestnych cirkevn"ch 
zborov. 
 Máme záujem intenzívne slú#i% 
cirkevn"m zborom v ich potrebách 
a povzbudzova% ich k vlastnej 

misijnej !innosti. Potvrdzujú to aj 
nasledujúce svedectvá. 
  
 „Moje duchovné za!iatky sa spájajú s 
Klubom Dobrej zvesti v na$ej obci pri Senci. 
Neskôr som pokra!ovala v 
kore$ponden!n"ch kurzoch a zú!ast'ovala 
som sa letn"ch táborov Detskej misie. Tam 
som uverila v Pána Je#i$a. V dorastovom 
období ma pracovníci Detskej misie 
povzbudzovali, aby som sa aktívne zapojila 
do cirkevného zboru. Dnes (akujem Pánu 
Bohu za môj zbor (u!ím v nede&nej 
besiedke) a s Detskou misiou spolupracujem 
ako dobrovo&ní!ka.” 

Jana 
 „Cool klub v Bratislave bol miestom, kde 
sme sa ako dorastenci mohli po skon!ení 
letn"ch táborov pravidelne stretáva% aj 
po!as $kolského roka. Bol to priestor na 
hlb$ie poznanie Boha a zárove' aj na 
vzájomné povzbudzovanie sa do (al$ích 
krokov s Ním. Po!as dvoch rokov sme boli 
vyu!ovaní a viackrát vyz"vaní, aby sme sa 
za!lenili do na$ich miestnych cirkevn"ch 
zborov. Viacerí sme tak urobili a dnes u# 
vedieme dorast ná$ho cirkevného zboru, kde 
chodí pravidelne cca 30 – 40 dorastencov.”  

Andrej 
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PRE#O JE CIRKEVN$ ZBOR DÔLE%IT$? 
 
„A tí, %o ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrsti&; i pripojilo sa v ten de! okolo tritisíc du"í. 
Títo zotrvávali v apo"tolskom u%ení a v spolo%enstve, v lámaní chleba a na modlitbách. 
I pri"la báze! na v"etky du"e, a apo"tolovia %inili mnoho zázrakov a znamení. A v"etci 
veriaci, ktorí boli pospolu, v"etko mali spolo%né, aj statky a majetky predávali a rozde#ovali 
v"etk'm, ako kto potreboval; de! po dni zotrvávali jednomyse#ne v chráme, lámali chlieb po 
domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimn'm srdcom, chválili Boha a boli ob#úbení 
u v"etkého #udu. A Pán pridával na ka$d' de! tak'ch, ktorí boli zachránení.” Sk. 2, 41 – 4

 Ak" nádhern" obraz cirkvi a radosti 
veriacich patriacich do nej! Je aj dnes cirkev 
takto vnímaná?  
 
Príle!itos& sved'i& 
 Raz som i$iel do obchodu a pred ním 
diskutovali dvaja taxikári – jeden sediaci 
v aute a druh" stojaci ved&a jeho dverí. Ten 
stojaci mohutne gestikuloval a nadával na 
Boha a na cirkev. Vo vnútri som cítil, #e by 
bolo potrebné sa postavi% na obranu Boha 
a vysvetli% im, koho Boh vníma ako 
skuto!nú cirkev. Po ur!itom !ase 
osme&ovania sa som vstúpil do rozhovoru. 
Mal som privilégium t"mto dvom taxikárom, 
ktorí na moje prekvapenie ve&mi pozorne 
po!úvali, poveda% svedectvo, ako Boh 
zmenil môj #ivot a ako zmenil môj poh&ad na 
Neho a na cirkev. Sediaci taxikár nakoniec 
svojmu kolegovi povedal: „Vídí$, v$ak som ti 
hovoril, #e treba !íta% Bibliu.“  
 

 
Biblick( obraz cirkvi 
 Biblia nám podáva jasn" obraz o tom, aká 
má cirkev by%. A taktie# nám zdôraz'uje to, 
#e kres&an potrebuje by& sú'as&ou 
cirkvi.  
 U# príklad prv"ch kres%anov ukazuje, #e 
Boha oslavovali, modlili sa, sved!ili 
a pracovali v cirkvi spolo!ne, nie jednotlivo. 
Vä!$ina novozmluvn"ch listov je adresovaná 
telu Kristovmu – cirkvi – v Ríme, Kolosách, 
Korinte. Dokonca aj listy jednotlivcom sú 
napísané v kontexte cirkvi, preto#e ich 
adresáti viedli cirkevné zbory. V liste )idom 
10, 25 !ítame konkrétnu v"zvu:  
 
„Neopú"&ajme svoje zhroma$denia, ako 
niektorí majú vo zvyku...”  
 
 „Je zrejmé, #e ak majú veriace deti vyrás% 
na zrel"ch, pevn"ch kres%anov, potrebujú 
spolo!enstvo cirkevného zboru. Ka#dé z nich 
dostalo nejak" dar Svätého Ducha, ktor"m 
obohacuje cirkev a slú#i veriacim. Nielen  
veriaci potrebujú cirkev, ale aj cirkev 
potrebuje ich.” (citované z materiálu Detskej  
misie pre vyu%ovanie detí „Cirkev, Bo$ia 
rodina”)  
 
Vysta'ím si sám… 
 Raz sme s man#elkou debatovali na tému 
cirkev. Obaja sme sa zhodli na tom, #e ako  
mladí veriaci v Pána Je#i$a sme mali 
obrovskú tú#bu by% !o mo#no najviac 
v spolo!enstve veriacich. V dne"nej dobe 
sú veriaci, ktorí nepoci&ujú potrebu by& 
'lenom konkrétneho cirkevného zboru. 
T"m pádom ale aj prichádzajú o mo#nos% 
by% aktívnymi !lenmi cirkvi. Priná$a to so 
sebou dne$ná doba, v ktorej vládne 
„pohoda”.   
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 Mnohí veriaci v Európe následkom tejto 
pohody spohodlneli a odvykli si vies% 
ka#dodenn" zápas.  
 Inak vnímajú cirkev kres&ania 
v prenasledovan(ch krajinách. Napriek 
tomu, #e je tam cirkev zakázaná, veriaci sa 
spolu schádzajú, aby spolo!ne zápasili za 
Bo#ie veci, za odvahu, za vernos% Pánovi 
a za $írenie evanjelia. Tam o dôle#itosti 
cirkvi nik nepochybuje.  
 Pamätajme na to, !e cirkev nám Pán 
dal ako miesto posilnenia a vystrojenia 
do práce na Bo#ej vinici. A aj misijné 
poslanie zveril Pán Je#i$ cirkvi. Cirkevné 
zbory zohrávajú v Bo#om pláne evanjelizácie 
k&ú!ovú úlohu. To z nich má vychádza% misia 
okoliu a misia svetu. Je nádherné vidie% 
zbory, kde sú ich !lenovia aktívni, kde 
cirkevn" zbor nesie evanjelium svojmu 
okoliu. A je nádherné vidie%, ako Pán 
pridáva tak"mto zborom aj dnes 
zachránen"ch &udí.  
 
Detská misia a cirkevné zbory 
 Kde je teda miesto medzicirkevn"ch 
organizácii ako je Detská misia? Je vôbec 
potrebná? Nie je tu akosi navy$e, ke( sú tu 
jednotlivé cirkevné zbory? 
 Detská misia vznikla z dôvodu 
zdôraznenia evanjelizácie detí, ktorá 
bola kedysi vo viacer"ch cirkevn"ch zboroch 
zanedbávaná. A aj ke( sa niektoré zbory 
venovali vlastn"m de%om, zostávalo e$te 
mnoho detí, ktoré neevanjelizoval vôbec nik. 
T"m, #e sa Detská misia viacero desa%ro!í 
venuje práci s de%mi – najmä t"mi, ktoré do 
cirkevn"ch zborov nepatria, nazbierala 
skúsenosti a vypracovala mnohé materiály 
a $kolenia pre prácu s t"mito de%mi. A práve 
nimi chceme by% nápomocní cirkevn"m 
zborom v ich evanjeliza!nej práci s de%mi. 
Radi &udí zo zborov vy$kolíme, zaopatríme 
ich materiálmi a ak bude potrebné osobne 
posilníme  zborové tímy pri organizovaní 
letn"ch táborov !i evanjelizácií na sídliskách. 
Vnímame sa v$ak ako pomocná servisná 
organizácia. Nie sme cirkvou a deti potom, 
ke( odrastú, nemô#eme a ani nechceme 
zdru#ova% na na$ich kluboch donekone!na. 
Tú#ime, aby si na$li svoje miesto v #iv"ch 
zboroch, lebo tak je to pod&a Bo#ej vôle.   

 Kres&an nemá osta& niekde vo 
„vzduchoprázdne”, v medzipriestore. Má 
sa sta% sú!as%ou tela Kristovho. Má sa 
zapoji% do miestneho zboru. A Detská 
misia v tom chce de&om a mlad(m 
)u*om v"emo!ne napomôc&.!!
!

Michal Fra!o 

 
Svedectvo pracovníka v zbore 
 „Ako pracovník cirkevného zboru pre 
prácu s dorastom mô#em potvrdi%, #e mám 
dobré skúsenosti so slu#bou Detskej misie. 
Pracovníci Detskej misie sa sna#ia aktívne 
pomáha% cirkevn"m zborom – !i u# vlastnou 
slu#bou, vzdelávaním pracovníkov, 
vydávaním materiálov pre prácu s de%mi 
a dorastom, umo#nením pobytov 
v Stredisku Detskej misie Prame' v *astej.“  

 
Martin 

„Lebo my sme Bo$í spolupracovníci, vy 
ste Bo$ia ro#a a Bo$ia stavba!” 

1.Korintsk'm 3, 9 
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V SPÄTNOM ZRKADLE 

Tábory v Tatranskej Lomnici 

  
 V de' nástupu na detsk" tábor som v 
nádeji a o!akávaní na Bo#iu milos% !ítala 
ver$e zo )almu 118, 1 – 7: 
 
„!akujte Hospodinovi, lebo je dobr", 
lebo naveky trvá Jeho milos#! 
V tiesni som vz"val Hospodina; 
Hospodin ma vypo$ul a vyslobodil ma. 
Hospodin je pri mne, nebudem sa bá#, 
$o mi urobí $lovek?! Hospodin je pri 
mne, je medzi mojimi pomocníkmi..." 
 
 Dnes, po obidvoch turnusoch, musím 
skon$tatova%, #e Hospodin je vskutku dobr". 
Spolu s de%mi i s dorastencami sme za#ili 
ve&a nádhern"ch chví& uprostred ú#asného 
Bo#ieho stvorenia.  
 Bolo povzbudením vidie%, ako sa medzi 
de%mi postupne vytvorili priate&stvá, ako 
vekom star$í so záujmom pristupovali k 
mlad$ím a pomáhali im. Mnohé z detí v(aka 
povzbudiv"m slovám nabrali odvahu ís% 
(alej, aj ke( u# nemali síl. Bola to $kola 
tímovej spolupráce, ktorá stála za to.  
 V priebehu t"#d'a na detskom tábore 
viacero detí ochorelo. Bolo povzbudzujúce 
vidie%, ako ich noví kamaráti chcú pote$i% 
aspo' mal"m dar!ekom, ktor" im kúpili v 
rámci prechádzky do centra.  
  
 
 

 
 Na základe ohlasov z dorastového tábora 
je zrejmé, #e sa podarilo nadviaza% vz%ahy, v 
ktor"ch dorastenci pokra!ujú a cez ktoré 
mohli prija% utvrdenie o vlastnej hodnote; 
utvrdenie sa v tom, #e sa oplatí ís% proti 
prúdu.  
 Pridávam slová jednej z ú!astní!iek 
tábora: „Na tábore som zistila, $e kamaráti, 
ktor'ch som mala doteraz, nie sú moji 
ozajstní kamaráti, ale nie%o pod priemerom. 
Zistila som, $e moji skuto%ní kamaráti – 
priatelia boli na tomto tábore Detskej misie. 
 Kamaráti, ktorí na m!a neboli zlí, 
nenadávali mi, nerobili mi zle, neposmievali 
sa mi za krátke vlasy, ale naopak 
povzbudzovali ma, brali ma takú, aká som, 
smiali sa so mnou...“ 
 Zárove' nám mnohí povedali, #e im tento 
t"#de' pomohol opä% nájs% cestu k Bohu a 
viac sa k Nemu priblí#i%. V(aka za to Pánovi. 
 
 Pre m'a osobne to bol !as, kedy som 
mohla za#íva% v rôznych situáciách: 
- ke( viacero detí a aj niektorí vedúci 
ochoreli;  
- ke( sa objavili v tíme rozdielne názory; 
- ke( sme museli urobi% isté rozhodnutia,  
!e Pán je medzi nami so svojou láskou 
a jednotou. 
 

Andrea Sabolová
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V SPÄTNOM ZRKADLE 
 
3-d+ové kluby a iné letné podujatia

 V Háji pri Tur!ianskych Tepliciach sme 
mali v spolupráci s ECAV Háj 31 detí. Boli to 
preva#ne deti, ktoré po!as roka nav$tevovali 
v $kole nábo#enskú v"chovu alebo chodili do 
besiedky. Pozval som tam aj dvoch 
chlapcov, ktorí s Bohom v #ivote príli$ 
nepo!ítajú. Po skon!ení tábora som sa s 
jedn"m z nich zhováral a povedal mi, #e 
tak"to t"#de' e$te neza#il… 
 Druh" t"#de' som bol na dennom tábore 
v Poprade, ktor" sa konal v spolupráci so 
zborom Bratskej Jednoty baptistov. Pri$li 
deti z klubu, ale aj iné. Povzbudilo ma, ke( 
deti s rados%ou spievali kres%anské piesne. 
Vä!$ina pochádza z nekres%ansk"ch rodín. 

  
 +al$í t"#den som strávil na 5-d'ovom 
klube v Jure n/Hronom. Do „Jurského parku” 
prichádzalo 8 – 10 detí. Za de%mi do Jura 
prichádzame u# tretí rok. Deti, #ia&, boli 
ve&mi nepozorné. Bo#í nepriate& poslal aj 
rôznych &udí, ktorí nám ru$ili stretnutia a 
museli sme meni% program. Sebastián, ktor" 
nevynechal ani jedno stretnutie, bol 
najpozornej$ím ú!astníkom. Ve&a si pamätal 
a pri kvízoch naj!astej$ie odpovedal 
správne. Po!asie bolo „horúce”, ale napriek 
preká#kam nás Pán posil'oval. 
 

*ubomír Marhofer
 
Konverza'no-"portov( tábor v #astej
 

 )ivot !loveka je ako mozaika, skladajúca 
sa z nespo!etn"ch kúskov. Nevieme si 
predstavi%, !o v$etko pre#ívajú deti okolo 
nás. Sme v(a!ní, ke( máme príle#itos% 
trochu nahliadnu% do ich #ivota a prida% 
zopár kamienkov do mozaiky. 
 Túto príle#itos% sme mali aj na $portovo-
konverza!nom tábore 20. – 27. 7. 2013. 
 Za ka#d"m z 52 detí sa skr"va 
samostatn" príbeh – rados%, smútok, strach, 
boles%, sklamanie, nádej… 
 Ponúkame vám nieko&ko dielikov mozaiky: 
  

 Vaneska 
 Malé, usmievavé diev!atko. Asi tretí de' 
tábora ma oslovila: „Ja %a poznám. Ty si 
bola s viano!n"m programom v na$ej 
$kole.” Pote$ilo ma, #e rozsievanie evanjelia 
po!as viano!n"ch programov na $kolách 
prinieslo ovocie a Vaneska mala príle#itos% 
pre#i% cel" t"#de' v kres%anskom tábore. 
 Ervin, Jo!i, Laci 
 Traja bratia z detského domova. Bola to 
rados% vidie% ovocie v ich #ivotoch, ich 
ochotu so v$etk"m pomôc%, ich milé 
správanie, ich vieru v Pána Je#i$a. V"sledok 
dlhoro!nej slu#by sestry Libu$ky Hole$ovej. 
 Giovanni 
 Toto meno znelo po!as tábora !asto. 
Napomenutia, aby nevyru$oval. S%a#nosti 
detí, #e po!as sú%a#í nechal ich tím v $tichu. 
Odmietanie Boha. Aj on v$ak potrebuje 
lásku, prijatie, záujem, záchranu v Pánovi 
Je#i$ovi. Cestou v autobuse z tábora domov 
mi povedal, #e budúci rok chce prís% znova. 
Verím, #e Pán Je#i$ si raz získa aj jeho 
srdce. Ve( On nepri$iel vola% spravodliv"ch, 
ale hrie$nikov k pokániu. Tak"ch ako ja, ty, 
Giovanni… 

Milota Levocká
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V SPÄTNOM ZRKADLE 

 Od 13. do 20. júla sa konal tábor 
star"ieho dorastu. 41 mlad"ch &udí vo 
veku 15 – 18 rokov vytvorilo dobrú partiu, 
s ktorou sa skvele spolupracovalo. V$etci 
vedúci sme si pohodu v tábore ve&mi 
pochva&ovali. Neznamená to v$ak, #e by 
sme nemuseli rie$i% #iadne disciplinárne 
veci. Hne( na za!iatku tábora bolo potrebné 
vyrie$i% záva#nej$ie veci, av$ak doty!ní si 
dali dohovori% a tábor prebehol a# do konca 
ve&mi pokojne.  
 Z !oho vychádza narú$anie táborovej 
disciplíny a poru$ovanie táborov"ch 
pravidiel? Vychádza zo stretu dvoch svetov 
a hodnotov"ch systémov. My hovoríme: 
nefaj!i%, ale vo svete mnohí teenageri faj!ia; 
hovoríme nepi% alkohol, ale ko&kí si ho dajú 
aj so súhlasom ich rodi!ov, ve( Radlera u# 
pomaly nikto za alkohol ani nepova#uje; 
hovoríme neber drogy, ale ve&ké percento 
dorastencov má skúsenos% s „&ahk"mi 
drogami”. Hovoríme zákaz náv$tev chlapcov 
na diev!enskej chatke a opa!ne, ale niektorí 
dorastenci sa usmievajú a nechápavo krútia 
hlavou, ve( predsa dnes vo svete mladí 
be#ne #ijú spolu. Hovoríme bu(te slu$ní, 
neprovokujte jeden druhého, a predsa 
niektoré diev!atá sa chceli oblieka% tak, #e 
sa skôr odhalili, ako zahalili. Ak"m 
kontrastom bol poh&ad na jedno diev!a, 
ktoré pri$lo na ve!ern" program v $atách. 
Bolo to, ako keby tam vstúpila Bo#ia 
princezná. Bola v tom krása, elegancia, 
dôstojnos% a !istota.  

  
 Raz mi jedna 70-
ro!ná sestra vo viere 
povedala:  
 „Ja vám mlad"m nezávidím. Vy to máte 
dnes omnoho %a#$ie, ke( chcete zosta% 
v mladosti !istí a verní Pánu Je#i$ovi. Vy 
máte dnes také poku$enia, ktoré sme my 
kedysi ani len nepoznali.” Ja, ako 
$tyridsiatnik, som v  období dospievania 
nepoznal mnohé z poku$ení, ktor"m dnes 
dorastenci !elia. Aj preto sme si ako hostí 
pozvali na tábor &udí, ktorí nám 
o nebezpe!enstve rôznych poku$ení hovorili. 
 Luká" Jakab, ktor" si tri roky odsedel za 
lúpe#ne prepadnutie, nám hovoril o tom, 
ako ho v období dospievania drogy úplne 
oddelili od reality, od rodiny, od normálneho 
spôsobu #ivota. Oslobodenie spoznal, ke( do 
jeho #ivota vstúpil Kristus. Jeho svedectvo, 
ktoré sa mnoh"ch dorastencov dotklo, 
mô#ete nájs% v letáku BTM s názvom 
„Väzenská cela 412 alebo Z basy k Bohu”, 
alebo si ho mô#ete vyh&ada% na internete. 
 O !istote v mladosti a o príprave na 
man#elstvo nám pri$iel porozpráva% brat 
farár Peter Mozola.  
 Dorastenci naliehavo potrebujú po!u%, !o 
o t"chto veciach hovorí Boh vo svojom 
slove, preto#e cez médiá !asto po!ujú opak. 
Majú to %a#ké! Prosím, modlite sa za nich, 
aby obstáli. Modlite sa za nich, aby sa cele 
vydali Bohu. Lebo len vtedy sa dá pou#íva% 
celá v"zbroj Bo#ia, aby obstáli v útokoch 
toho zlého. Je tak nesmierne &ahké ich 
odsúdi%. Prosím, modlime sa za nich! 
Kristus je ich jedinou Záchranou.  Jeden 
z nich, Jaro, to vyjadril takto: „Som v(a%n' 
Bohu za to, $e ma zachránil. U$ ako mal' 
chalan som poznal drogovú scénu 
v Bratislave. Som rád, $e Boh ma z toho 
vyviedol.” Jaro sa tento rok po tábore pridal 
do tímu, ktor" robil evanjelizácie 
v Bratislave, na sídlisku vo Vrakuni. Mal 
ve&kú rados% z toho, ke( smel de%om 
priná$a% zves% o Záchrancovi – Je#i$ovi 
Kristovi. 

Michal Fra!o 
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V SPÄTNOM ZRKADLE 
 
Ohlasy na tábory v #astej  
 

 Po minuloro!nom tábore mi napísala 
mami!ka 9-ro!nej Tamarky: 
 „Tamarka $ivo spomína na fantastick' 
tábor. V tábore bola v lete prv'krát a bola 
nad"ená. Pá%il sa jej program, prostredie, 
vedúci aj kolektív detí. Hne! po skon"ení 
tábora hovorila, !e ur"ite pôjde aj na budúci 
rok a myslím, !e v "kole nahovorila aj 
niekol !ko (al"ích diev%at, ktoré strhla svojimi 
zá$itkami a tie sa v lete tie$ chystajú do 
Vá"ho tábora. E"te raz Vám touto cestou 
(akujeme a te"íme sa na (al"ie prázdniny 
vo Va"om tábore.” 
 A naozaj, tohto roku pri!la Tamarka opät! 
a priviedla aj svoje spolu#ia!ky. Jedna z nich 
prijala Pána Je!i"a ako svojho Spasitel !a a 
druhá má k rozhodnutiu pre Pána ve&mi 
blízko!!! V(aka Bohu za ne, ale aj za 
Tamarku, ktorá ich pozvala na tábor. 
  

 
 Simonka je na$ou vernou  
táborní!kou. Pre nás v$etk"ch 
bolo povzbudením jej osobné 
svedectvo, ktor"m poslú#ila 
po!as ve!erného programu. 
Pridala aj v"zvu a modlitbu za 
ostatné deti. Po tábore mi 
napísala: 
 „Som vel !mi rada, !e som sa 
mohla podelit ! o svedectvo s 
ostatn'mi, te"í ma, ak to 
niektor'ch táborníkov povzbu- 
dilo. Ja Ti ve#mi (akujem za 
tábor. M!a ve#mi povzbudili 
Tvoje lekcie a Tvoje slová o 
Bohu. Pre$ila som naozaj 
vynikajúci %as s Vami 
v"etk'mi... Bol to ten najkraj"í 
t'$de! zo v"etk'ch.” 
  

 9-ro!n" Mi"ko bol tro!ku „tvrd!í orie!ok”, 
chcel to zabalit ! hne( v prv" de', lebo mu 
bolo smutno za rodi!mi, na ktor"ch ve&mi 
lipne. V(aka Bohu sa ho podarilo vtiahnut ! 
do celého diania a tu sú slová jeho 
mami!ky: 
 „Dobr' de!, velikááánska v(aka za 
v"etko. Mi"ko je ve#mi spokojn', rozpráva o 
tábore, spieva pesni%ky, rozpráva o hrách, 
aj o tom, kedy trucoval, futbale, vedúcich..., 
budúci rok rozhodne pôjde znova. Mi"ko 
vám odkazuje, $e ve#mi pekne (akuje za to, 
$e ste sa s ním ve%er modlili, rozprávali, a 
$e ste boli k nemu milá.”  
 

*ubica Hru"ovská

 
„Nie nám, ó Hospodine, nie nám, le! menu svojmu  

daj 'es& pre svoju milos& a vernos&!“  
%alm 115, 1
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KLUBY DOBREJ ZVESTI V ,K. ROKU 2013/2014 
 
 Na$e nové logo oznamuje, #e máme 
Dobrú správu (najlep$iu – Evanjelium Pána 
Je#i$a Krista), !o je v"zva k jej $íreniu. 
Jednou z najú!innej$ích foriem sú Kluby 
Dobrej zvesti (KDZ). 
 Ide o pravidelné stretávanie sa detí (raz 
do t"#d'a alebo raz za dva t"#dne, príp. raz 
do mesiaca). Program je prí%a#liv", pestr", 
dobre naplánovan" a zameran" na 
systematické vyu!ovanie z Bo#ieho slova. 
Túto !as% dop,'a spev, u!enie biblického 
ver$a, sú%a#e, kvízy, u!enie o misii, ru!né 
práce, hry a poradenstvo. 
 
Ciele KDZ: 
! prinies% zves% evanjelia, 
! pomôc% veriacim de%om v duchovnom 

raste, 
! umiestni% deti do miestnych cirkevn"ch 

zborov. 
Miesta klubov: 
 $koly, spolo!enské miestnosti, zborové 
priestory, rodinné domy, byty… 
Pracovníci v KDZ: 
 u!ite&, hostite&, pomocníci, modlitebníci a 
podporovatelia. 
 
Svedectvá z KDZ 
 
%ilina: Na prvom stupni Z- prebieha klub u# 
viac rokov. Cez horliv"ch dobrovo&níkov 
prichádza takto evanjelium priamo do $koly. 
V tomto klube chcú pokra!ova% aj v 
nasledujúcom $k. roku. Nechcú sa v$ak 
vzda% detí, ktoré pre$li na druh" stupe'. 
Pripravujú pre ne Biblick" krú#ok so $túdiom 
Evanjelia pod&a Marka. 
 
Bratislava: vä!$ina klubov je na $kolách. 
Ponúkame vám svedectvo z klubu zo Z- z 
minulého $kolského roka. 
 Peter je 10-ro'n( chlapec s 
obmedzenou schopnos%ou sústredi% sa pri 
vyu!ovaní. Mám ho ve&mi rád a pravidelne 

sa za neho modlím. Peter pri$iel do Klubu 
Dobrej zvesti. U!il som práve lekciu o nebi. 
Povzbudil som deti, aby si nakreslili obrázky 
$iestich vecí, ktoré budú v nebi (Pán je#i$, 
Baránkova kniha #ivota…).  
 Peter ma preru$il: „Nedoká#em nakresli% 
tak" obrázok!” „V poriadku, Peter, sta!í, ke( 
tie veci len napí$e$…” Neskôr ma Peter 
preru$il znova: „Do Baránkovej knihy #ivota 
som napísal svoje meno ‚Peter’, preto#e 
verím v Pána Je#i$a a som spasen".”  
 Aké skvelé vyru$enie. Ale nie posledné! 
„Mô#em napísa% aj meno môjho najlep$ieho 
priate&a?” „Je spasen"?” sp"tal som sa. 
„Zatia& nie,” odpovedal Peter smutne. 
„Peter, musíme sa za neho modli%. Verím, #e 
bude spasen" a aj jeho meno bude zapísané 
v nebi.” S&úbil som mu, #e sa budem modli% 
za jeho priate&a.  
 Peter nedoká#e mnohé veci, ktoré doká#u 
jeho spolu#iaci, ale vie, #e je spasen" a má 
ve&kú tú#bu, aby bol spasen" aj jeho 
najlep$í priate&. 
 
 V novom $kolskom roku pripravujeme 
Kluby Dobrej zvesti v Bratislave – Ra'i. 
Tie# by sme chceli za!a% sobotn( mesa'n( 
párty klub. 
 
Materiály na pomoc Klubom Dobrej zvesti: 
 V$etk"m záujemcom, ktorí sa rozhodnú 
zalo#i% nov" klub v $kole, po$leme 
,tartovací balí'ek vo zv"hodnenej cene   
5 EUR. 
 
*o obsahuje -tartovací balí!ek? 
! sériu Ve&ká premena – flashcard, texty 

lekcií a balí!ek pomôcok, 
! balí!ek plnofarebn"ch pozvánok a 
(al$ích propaga!n"ch materiálov pre 
rozbehnutie Klubu Dobrej zvesti, 

! CD s pozvánkami a (al$ími 
propaga!n"mi materiálmi pre !innos% 
klubu na (al$ie rozmno#ovanie. 

 
 

V(zva: CHCE, PRINIES- NAJLEP,IU SPRÁVU DE-OM? 
 

Si pripraven((á) venova& 'as, námahu, modlitby, financie na to, aby EVANJELIUM 
ZACHRÁNILO DETI CEZ KLUBY DOBREJ ZVESTI v TVOJOM OKOLÍ? 

KEDY ICH CHCEME OSLOVI-, AK NIE TERAZ?
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PRIPRAVUJEME 
 
! 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% – 11. – 12. 10. 2013 (za!iatok od 17:00) 
        2. !as% – pod&a dohody 
        3. !as% – pod&a dohody  
Prihlásenie:  cez formulár na www.detskamisia.sk v !asti Akcie Detskej misie 
Garant:     Jozef a .ubica Ková!ovci 
 
 
! Kurz pre pracovníkov s dorastom v #astej 
 
Cie) kurzu:   Kurz podáva základy práce a biblického vyu!ovania dorastencov. 
Kedy:      27. - 29. 9. 2013    1. !as% 
        25. - 27. 10. 2013   2. !as% 
Kde:      Stredisko Detskej misie Prame' pri obci *astá  
Prihlásenie:  V prípade záujmu o kurz sa prosím záväzne prihláste najneskôr do piatka  
        20. 9. 2013. Mô#ete tak urobi% cez online formulár na stránke DM. 
Garant:     Mgr. Vladimír Terem 
 

 
! 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 Bardejove 
Ga 
Kedy:     18. – 19. 10. 2013   1. !as% 
          8. – 9. 11. 2013   2. !as% 
        22. – 23. 11. 2013  3. !as% 
Garant:     Ing. Andrea Sabolová 
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PRIPRAVUJEME 
 
! Regionálna konferencia Detskej misie 
 

 

 
 
 

! Kurz pre u'ite)ov pred"kolákov 
 
Ciele kurzu:   * poskytnú% $tudentom vä!$ie poznanie v oblasti duchovn"ch potrieb    
         pred$kolákov,  
        * predstavi% efektívne metódy zvestovania evanjelia pred$kolákom,    
        * ponúknu% praktické nápady, ktoré pomô#u spíjemni% de%om u!enie. 
Kedy:      11. - 12. 10. 2013    1. !as% 
        25. - 26. 10. 2013    2. !as% 
Kde:      Poprad, modliteb'a BJB na Jahodnej !. 5  
Prihlásenie:  Do 4. októbra 2013 po$tou na adresu Detskej misie alebo mailom na    
        frano@detskamisia.sk.           
Garant:     Ing. Michal Fra'o 

V$etk"m pracovníkom s de%mi, !i u# pracujete na zborov"ch alebo na misijn"ch 
evanjeliza!n"ch kluboch, dávame do pozornosti regionálnu konferenciu Detskej misie, 
ktorá bude v sobotu 16. novembra 2013 v Bratislave.  
 
 Jej téma je: Verná slu#ba Pánovi – !o t"m strácam, !o t"m získam? 
 
 Okrem zaujímav"ch tém bude mo#nos% vzájomného zdie&ania sa zo slu#by. Veríme, #e 
konferencia bude obohatením a povzbudením pre v$etk"ch ú!astníkov. Na konferencii 
bude mo#nos% zakúpi% si novú literatúru. Za!ína% sa bude o 9:30 v zborov(ch 
priestoroch ECAV na Legionárskej ulici '. 4 v Bratislave. Kon!i% sa bude o 16:00. 
Prí(te, príjmite po#ehnanie a rozneste ho (alej! 
!

Regionálna konferencia Detskej misie v Bratislave 2012 

Viac informácií o pripravovan'ch podujatiach nájdete na www.detskamisia.sk. 
!
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PONUKA LITERATÚRY DETSKEJ MISIE 
 

Svet 
 
 Aj v tomto $kolskom roku pripravujeme vydanie 
(al$ieho pokra!ovania materiálu pre dorast s názvom 
Svet. Dorastenci budú postupne objavova% odpovede 
na otázky: Ako sme sa dostali na tento svet?, Kto vo 
svete má pravdu?, Pre!o som na tomto svete? a 
(al$ie. Lekcie sú ur!ené hlavne pre 11 – 15-ro!n"ch 
chlapcov a diev!atá.  
 Ku ka#dej lekcii sú vypracované názorné pomôcky a 
pracovné listy. Na prilo#enom CD nájdete prezentácie 
v programe PowerPoint®. 
 Materiál zaradíme do na$ej ponuky v priebehu 
jesene 2013. 
 
 +al$ie materiály pre vyu!ovanie dorastu: 
 

• Boh hovorí 
• Bo!ia cesta 
• Kres&ansk( bojovník 
• Nasleduj Je!i"a 

 
Malé deti mô!u pozna& Boha cez Jeho s)uby 
  
 Pri príprave materiálov na vyu!ovanie nezabúdame 
ani na mlad$ie deti. Do jesennej ponuky literatúry 
chceme zaradi% (al$ie lekcie pre pred$kolákov s 
názvom Malé deti mô#u pozna% Boha cez Jeho s&uby. 
Deti spoznajú, ako sa Pán Boh dokazoval v #ivote 
Nóacha, Abraháma, Izáka a Dávida.  
 K lekciám sú vypracované zaujímavé hry, doplnkové 
aktivity, návrhy na ru!né práce, kvízy, pomôcky k 
u!eniu ver$a at(. Sú!as%ou materiálu sú farebné 
obrázky vo formáte zvä!$enej A4.  
 Nov" titul by sa mal objavi% v na$om internetovom 
obchode v priebehu septembra 2013. 
 
 +al$ie materiály pre vyu!ovanie pred$kolákov: 
 

• Malé deti mô!u pozna& Boha cez stvorenie 
• Malé deti mô!u pozna& Boha cez Spasite)a 
• Strihaj, ma)uj a lep – Star( zákon 
• Strihaj, ma)uj a lep – Nov( zákon 

 

Podrobnej"iu ponuku literatúry a informácie o novinkách nájdete v na"om internetovom 
obchode: www.detskamisia.sk/obchod. Nav"tívte nás a vyberte si z na"ej bohatej ponuky. 
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#O NOVÉ V KORE,PONDEN#N$CH KURZOCH? 
 
Boh sa o teba stará!   
 
 Názov najnov$ieho kurzu Detskej misie vystihuje 
zárove' jeho hlavnú my$lienku. Cie&om lekcií je 
poukáza% de%om na Bo#iu starostlivos%, ktorá sa 
odrazila tak v #ivotoch biblick"ch postáv, ako aj v 
#ivotoch &udí nedávnej histórie. Daniel, Jozef, Rút, 
Matú$ za#ívali Bo#ie vedenie v %a#k"ch #ivotn"ch 
sitáciách. Pán Boh sa v$ak dokázal aj v #ivotoch 
Lujzy, Josha McDowella, Sundara Singhu a d !al$ích. 
Ich osudy deti spoznajú v jednotliv"ch lekciách 
kurzu.  
 Okrem príbehov si chlapci a diev!atá nájdu v 
kurze stránky so zaujímav"mi úlohami, odpovedia 
na otázky z lekcie a mô#u nám napísa% svoje 
postrehy, názory a otázky. 
 Kurz je ur!en" najmä pre deti od 9 do 12 rokov. 
Mô#e by% zaujímav"m spestrením vyu!ovania 
nede&nej $koly i hodín nábo#enstva.  
 Chceme povzbudi& u'ite)ov besiedok a 
klubov, aby vyu!ili ponúkané lekcie a zaradili 
ich do svojho vyu!ovania. Deti si mô#u úlohy 
vypracováva% hne( na hodine alebo doma. Lekcie 
potom mô#ete spolo!ne posiela% na adresu Detskej 
misie.  
 Ak máte záujem o ponúkané lekcie kurzu Boh sa stará, napí$te nám na adresu Detskej 
misie (detskamisia@detskamisia.sk) a my vám bezplatne po$leme 1. lekciu. Preh&ad (al$ích 
kurzov a objednávku nájdete na adrese: www.detskamisia.sk/biblicke-korespondencne-
kurzy.html.  
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE 
 
Po*akovanie za obetavú slu!bu 
 
 Sestra Janka Krá)ová opú$%a rady pracovníkov Detskej 
misie, nako&ko má tú#bu zladi% starostlivos% o rodinu so 
svojím povolaním. Chce sa intenzívnej$ie venova% práci s 
de%mi, #enami a rodinami vo svojej obci. 
 Sestre Janke (akujeme za dlhoro!nú slu#bu na poli 
prípravy literatúry, pri miestnej práci v okolí Bratislavy, pri 
vyu!ovaní u!ite&ov, pri organizovaní táborov a 
evanjeliza!n"ch akcií. Veríme, #e na$a spolupráca nekon!í a 
na(alej si budeme navzájom pomáha% pri $írení evanjelia 
medzi de%mi a mlad"mi &u(mi. 
 Milá Janka, prajeme tebe i celej rodine Bo#ie vedenie pri 
v$etkom, !o robíte. Nech vám Pán Boh dáva rados% z ovocia 
va$ej slu#by!  
 )alm 97, 10 – 12  
 
%ivot priná"a zmeny 
 

 V na$ej slu#be de%om na pln" úväzok ukon!uje prácu 
sestra Olinka Winklerová. Dôvodom tohto 
rozhodnutia je potreba odpo!inku od náro!nej práce, 
cestovania a organizovania slu#by v oblasti Tren!ína a 
okolia. Olinka potrebuje !as na lie!bu a zotavenie sa zo 
zdravotn"ch %a#kostí, ktor"mi u# dlh$ie trpí. Je vám 
v(a!ná za va$e modlitby a podporu v slu#be. 
Pozdravuje vás slovami Pána: „Zvelebova& budem 
Hospodina v ka$dom %ase, ústami ho budem ustavi%ne 
chváli&.” ()alm 34, 2) 
 Milá Olinka, (akujeme za !as, ktor" sme spolo!ne 
mohli strávi% v slu#be de%om. Tvoj úsmev a nad$enie 
boli pre nás (tvojich spolupracovníkov) ve&k"m 
povzbudením! Prajeme ti, aby si na$la pokoj a 
uzdravenie v Bo#ej blízkosti! Dúfame, #e sa pri slu#be 
de%om e$te ve&akrát stretneme. 

 
#riepky z U'eníka 2013 (8. ro'ník) 
 
 Pod&a ankety tam vládla pravá 
„'astianska dobrá atmosféra” a pôsobenie 
Svätého Ducha.   
 Hlavná téma: Z prenasledovate&a 
nasledovník: apo$tol Pavol 
 .akujeme lektorom: br. Kaczmarczykovi, 
man#. Ka'úkovcom, man#. Jan!ovcom,  
S. +ura!kovej, rodine Lesanovcov. +akujeme celému tímu organizátorov a tímu v kuchyni. 
 Novinky: )ivá mapa (kde sme cez leto slú#ili), Dobrovo&níci v akcii, Sú%a#: Pozná$ o!i 
ú!astníkov…
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Dobrá investícia! 
 
 Investovanie – je definované ako sú!asné 
zrieknutie sa na$ich prostriedkov v záujme 
budúceho zisku.   
 Investujú múdri &udia, ostatní sa neradi 
nie!oho zriekajú a chcú v$etko hne(.  
 Pán Je#i$ v podobenstve o hrivnách 
pochválil sluhov, ktorí múdro investovali 
svoje hrivny a tie priniesli zisk.  
 #o mô!e" investova& ty ako kres&an? 
*as, peniaze, svoju námahu. Teraz ich 
zdanlivo stratí$, ale v budúcnosti prinesú 
ve&k" zisk. Pre investora je dôle#itou 
informáciou: Kam investova%? Ktorá 
investícia je dobrá?  
 Chcem ti da% dobr" tip. Dobrou 
investíciou je In"titút Detskej misie. 
*ím viac investujeme, t"m je to 
bolestivej$ie, t"m viac si musíme 
momentálne odrieknu%, ale t"m vä!$í prínos 
je v budúcnosti. Aj ke( sa vzdá$ kvôli 
in$titútu dovolenky, tábora, !i spolo!nej 
akcie s priate&mi, alebo o rok !i dva odlo#í$ 
plánovanú rekon$trukciu tvojho b"vania, 
táto investícia sa oplatí. Pán Boh zbuduje 
Teba a cez Teba bude budova% in"ch. 
Prinesie$ ve&ké po#ehnanie &u(om, medzi 
ktor"mi pôsobí$.  
 Sme ve&mi radi, #e In$titút mô#eme 
spolo!ne organizova% s !esk"mi bratmi 
a sestrami. Bude v centre !eskej Detskej 
misie v P/íbore ne(aleko Nového Ji!ína, 

„kúsok” od slovensk"ch hraníc. Prvá 'as& 
In"titútu sa za'ína 6. júla 2014 a kon'í 
sa 15. augusta 2014, druhá 6-t"#d'ová 
!as% bude o rok neskôr. Hoci je e$te rok do 
za!iatku, vyjadrilo vá#ny záujem o In$titút 6 
$tudentov, 3 z *eska a 3 zo Slovenska. 
Zatia& sme nestanovili dátum uzávierky 
prihlasovania, ale dajte nám prosím vedie%, 
ak prem"$&ate nad In$titútom. Pomô#e nám 
to rezervova% pre vás miesto, preto#e po!et 
je obmedzen" a zárove' nám to pomô#e 
pripravi% v$etky potrebné veci a oslovi% &udí, 
ktorí by nám pomohli s organizáciou 
a zabezpe!ením In$titútu. Prajem ka#dému 
z vás, ktorí nad In$titútom prem"$&ate, 
Bo#iu múdros% a Jeho vedenie. In"titút je 
investíciou, ktorá sa oplatí! 

 
Prame+ slú!i de&om a dorastencom a volá nás do spolupráce!  

 Sme nesmierne v(a!ní ná$mu Pánovi, #e 
Stredisko Prame' v *astej je miestom, kde 
mnohí &udia nachádzajú nov" #ivot 
a povzbudenie vo viere. Pán nám vo svojej 
dobrote a $tedrosti zveril toto stredisko 
a my ho chceme !o najlep$ie vyu#íva% pre 
prácu na Jeho diele. Popri prevádzke 
strediska sa na 'om postupne vykonávajú aj 
rôzne údr#bárske a rekon$truk!né práce. 
Sme v(a!ní mnoh"m dobrovo&níkom, ktorí 
po!as brigád pomohli pri rekon$trukcii 
strediska. Taktie# (akujeme v$etk"m 
ochotn"m darcom, ktorí tieto rekon$truk!né 
práce podporili finan!ne a materiálne.  
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 Od 8. do 15. septembra prebehne 
*al"í ro'ník „Partnerstva rúk a s/dc”. 
U# dlh$í !as vidíme potrebu obnovy chatiek 
!. 2 a 3. Pôvodné 4-miestne chatky by boli 
nahradené 5 – 6-miestnymi chatkami 
s kompletn"m sociálnym zariadením. 
Veríme, #e tak"to krok prispeje k lep$iemu 
vyu#itiu strediska do budúcnosti. Na obrázku 
je návrh architekta, ako by nové chatky mali 
vyzera%.  

 Milí bratia, milé sestry, (akujeme 
ka#dému, kto sa s ochotn"m srdcom pridal 
ku akciám „Partnerstvo rúk a s0dc” 
a k pracovn"m víkendovkám. Ve&mi si to 
vá#ime.  
 Zárove' sa na vás obraciame s prosbou 
o spolupodie&anie sa na financovaní 
v"stavby t"chto chatiek. Ak by niekto chcel 
finan!ne prispie% na ich v"stavbu, mô#e 
posla% svoj dar na ú!et Detskej misie: 
584735843/7500 a do správy pre 
prijímate&a napísa%: CHATKY. Akáko&vek 
suma bude pre nás ve&kou pomocou. Bude 
to dobrá investícia do práce s de%mi 
v stredisku Prame'.  
 2. Korintsk'm 9, 12 

Zbierka na slu!obné auto 
 
 Milí bratia, milé sestry, v minulom 
Informa!nom liste sme vyhlásili zbierku na 
slu!obné auto pre oblastnú prácu na 
strednom Slovensku pre ná$ho 
spolupracovníka Vladka Terema. Chceme 
ve&mi po(akova% ka#dému z vás, kto na túto 
zbierku zareagoval a poslal svoj dar. Zatia& 
sa nazbieralo 1500 0. Na za!iatok je to 
povzbudivé. Povedali sme si, #e vás budeme 
priebe#ne informova% o stave zbierky. 
Takisto vás budeme informova% i o tom, ako 
by aktuálne mohlo toto auto na slu#bu na 
základe vyzbieran"ch financií vyzera%. Zatia& 
by malo podobu o !osi lep$iu ako vozítko 
z reklamného billboardu *SOB. 

  
 Malo by kolesá, ak"-tak" volant, a v lete 
by nevadilo, #e nemá strechu. Deti by si 
veselú jazdu na 'om ur!ite celkom u#ili.  
Av$ak pre slu#bu (zvá#anie detí zo $ir$ej 
oblasti na kluby, prevoz materiálu a detí zo 

stredného Slovenska do táborov, misijné 
v"jazdy s tímom dobrovo&níkov na 
evanjelizácie, distribúcia literatúry DM 
a organizovanie $kolení) by sme potrebovali, 
aby auto malo aj motor. Radi by sme ho 
pou#ívali celoro!ne, a tak potrebuje aj 
strechu. 
 Vidiac, ako Pán v minulosti konal 
a vystrojoval nás do slu#by v$etk"m 
potrebn"m, Pán nap,'a na$e srdce nádejou 
i v tejto veci. Vieme, #e ná$ Informa!n" list 
!ítajú &udia, ktorí u# v minulosti ve&akrát 
nádherne podr#ali Detskú misiu pri mnoh"ch 
projektoch potrebn"ch pre prácu s de%mi. 
 Dovo&te, prosím, krátky v"po!et: Ná$ 
Informa!n" list dostáva okolo devä%sto 
príjemcov. Dary, ktoré boli doteraz na 
slu#obné auto prinesené, boli vo v"$ke 10 a# 
500 1. Ak by ka#d" bol ochotn" na tento 
ú!el prispie% !o i len 10 1, tak by sme hravo 
nazbierali to&ko, ko&ko na auto potrebujeme.  
Samozrejme nemusí prispie% ka#d", to 
nechávame na va$e láskavé uvá#enie, 
dobrovo&nos% a ochotu.   
 Milí bratia, milé sestry, sme vám 
v Detskej misii nesmierne v*a'ní za 
va$u doteraj$iu podporu a povzbudenia. 
Radi spolu s vami slú#ime mladej generácii. 
Aj toto auto má prispie% k tomu, aby sme 
poslú#ili viacer"m de%om a dorastencom na 
Slovensku. #. ú'tu: 584735843/7500, 
správa pre prijímate)a: AUTO 
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