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ÚVODNÍK 
 
Pre!o "a Pán Boh postavil tam, kde sa nachádza#?

 #asto si kladieme otázky „Pre!o?˝ 
Odpove$ na tieto na%e otázky je &a'ká, 
lebo: „… ako nebesá prevy#ujú zem, tak 
moje cesty prevy#ujú va#e cesty a moje 
my#lienky va#e my#lienky.” Izaiá% 55, 9 
 Poodhalením Bo'ích my%lienok a zámerov 
s nami (u$mi bol pre m)a zvlá%& v dobe 
nábo'enskej neslobody nasledujúci príbeh. 
 Na otázku „Pre!o?˝ z nadpisu je jasná, 
pevná a láskavá Bo'ia odpove$: Chcel by 
som &a pou'i&! 
 

Zlomen$ bambus 
 

 Kde bolo, tam bolo, v $alekom krá(ovstve 
sa rozprestierala nádherná záhrada, v ktorej 
sa zvykol prechádza& Pán záhrady. Zo 
v%etk"ch rastlín v záhrade najkraj%í a 
najob(úbenej%í bol (úbezn" Bambus. Bol si 
vedom" lásky a pote%enia svojho Pána, 
napriek tomu zostával skromn" a jemn". A 
ke$ sa Vietor prichádzal veseli& do záhrady, 
Bambus odlo'il svoju dôstojnos&, aby si 
zatancoval a veselo sa zahral. Natriasal sa a 
kolísal, skákal a oh"bal sa a v radostnom 
%antení viedol Ve(k" tanec záhrady, ktor" 
najviac pote%oval a zohrieval Pánovo srdce. 
 Jedného d)a sa Pán priblí'il k Bambusu a 
pozoroval ho o!ami pln"mi zvlá%tneho 
o!akávania. A Bambus v zbo'nej tú'be 

sklonil svoju ve(kú hlavu k zemi v 
prívetivom pozdrave.  
 Pán prehovoril: „Bambus, Bambus, chcel 
by som &a pou'i&!” Bambus vymr%til svoju 
hlavu k nebu vo ve(kom pote%ení. Kone!ne 
pri%iel De) dní, de), pre ktor" bol stvoren"… 
 Bambus odpovedal: „Pane, som 
pripraven"!” Pán pokra!oval: „Bambus, 
budem &a musie& odreza&.” „Odreza&… M)a? 
M)a, ktorého si ty, Pane, urobil najkraj%ou 
rastlinou v tvojej záhrade? Ach, len to nie! 
Pou'i ma pre svoju rados&, ó Pane, len ma 
nere'!” 
 „Milovan" Bambus,” Pánov hlas sa stával 
!oraz vá'nej%ím, „ak &a neodre'em, 
nemô'em &a pou'i&!” Bambus pomaly sklonil 
svoju hrdú hlavu. „Pane, ak ma inak 
nemô'e% pou'i&, len ak ma odre'e%… potom 
teda… urob pod(a svojej vôle a… odre' ma!” 
 „Bambus, Bambus, chcel by som odreza& 
aj tvoje listy a vetvy.” „Pane, odre'!” 
 „Bambus, Bambus, e%te by som &a chcel… 
roz%tiepi& a vyreza& tvoje srdce…” 
 Bambus sa sklonil a' k zemi: „Pane… tak 
ma teda roz%tiep a vyre' mi srdce!” 
 A tak Pán záhrady Bambus odrezal, 
olámal jeho vetvy a otrhal jeho listy. 
Roz%tiepil ho a vyrezal mu srdce. Jemne ho 
zdvihol a odniesol k prame)u !erstvej 
iskrivej vody, ktor" bol uprostred such"ch 
polí. Ponoril jeden koniec bambusu do 
prame)a a druh" koniec do zavla'ovacieho 
kanála. Prame) zaspieval piese) a !istá 
voda za!ala radostne prúdi& cez kanál zo 
zlomeného tela Bambusu. Toho d)a bol 
Bambus, kedysi tak" slávny vo svojej kráse, 
e%te slávnej%í vo svojej zlomenosti a pokore. 
 
Tú'i% by& tie' Bo'ím kanálom a priná%a& 
'ivot z Ducha Svätého pre deti, dorastencov 
!i dospel"ch? Bez bolesti to nejde, ale tú 
najvä!%iu boles& celého sveta u' podstúpil 
Pán Je'i% aj za teba na krí'i. Dovolí# Mu, 
aby %a pou&il?  

J. Ková! 



Detská misia                                                                    Informa!n" list 1/2013 
!

!
! 2 

MIESTO, NA KTORÉ %A BOH POVOLAL PRACOVA% 
 

___________________________________ 
 
„Len nech ka'd" 'ije v tom, !o mu udelil Pán 
a ako ho Boh povolal. Takto prikazujem aj 

vo v%etk"ch ostatn"ch cirkevn"ch zboroch.˝ 
1. Korintsk"m 7, 17 

___________________________________ 
 
 Pán Je'i% poz"va (udí z rôznych krajín 
a rôzneho postavenia, aby sa stali Jeho 
nasledovníkmi. On nás pozná. Vie najlep%ie, 
kto ak" je, aké má schopnosti. Pán nám 
daroval dary Svätého Ducha, aby sme ich 
mohli vyu'i& v slu'be pre Neho. A my Mu 
máme slú'i& práve tam, na tom mieste, kde 
nás osadil.  
 Ak sme na mieste Jeho vôle pre nás, tak 
sme zárove) aj na mieste Jeho po'ehnania.  
'almista Dávid to v 16. 'alme, ver#i 6 
vyjadril takto: „Na ute#en$ch miestach 
pripadla mi v$mera. Ve(mi sa mi (úbi 
podiel môj.˝  Polo'me si otázku: Prijímame 
miesto, kde sme, ako od Pána a sna'íme sa 
na )om slú'i& a vies& (udí k Bohu?  
 

Svedectvá zo &ivota 
 

 Sestra Olinka na sídlisku %ahanovce 
v Ko%iciach videla ako svoje miesto od Pána 
vchod paneláku, v ktorom 'ila. Toto miesto 
prijala aj za svoje misijné pôsobisko.  Obi%la 
susedov od najvy%%ieho poschodia a' po 
prízemie a pozvala deti k sebe na Klub 

Dobrej zvesti. Tento klub sa stretával 7 
rokov a viacero detí, dokonca aj jedna 
mamina, v )om pri%li k poznaniu Pána 
Je'i%a.  
 Sestra Drahu#ka z Ko#íc jedno leto 
pomáhala skupine Ameri!anov pri 
evanjelizáciách pre deti na ko%ickom sídlisku 
Terasa. Bolo jej (úto ponecha& deti po 
odchode amerického tímu bez zvesti 
evanjelia. Tak na tomto sídlisku, ktoré je 
ne$aleko jej domu, za!ala vidie& svoje 
miesto od Pána. Na základnej %kole otvorila 
klub pre deti. Dnes v$aka jej vernej slu'be 
viac ne' 7 mlad"ch (udí patrí Pánovi Je'i%ovi 
a sú zapojení v zbore, jeden z nich dokonca 
robí kazate(a.   
 Brat Rudi z nemeckého mesta 
Dachau, smutne presláveného 
koncentra!n"m táborom, sa cez modlitebné 
listy, ktoré mu posielam, dozvedel o Kluboch 
Dobrej zvesti, ako jednoduchej a pritom 
efektívnej forme evanjelizácie a biblického 
vyu!ovania detí. Napriek tomu, 'e Dachau 
svojim názvom dodnes vyvoláva hrôzu, Rudi 
ho prijal ako miesto od Pána a sna'í sa tam 
nap*)a& Bo'ie poslanie. Pri poh(ade z okna 
svojho bytu videl !asto hra& sa deti na ich 
sídlisku. Modlil sa za tieto deti a rozhodol sa 
ich pozva& na viano!n" KDZ. Rudi je star%í 
zboru, cel" 'ivot pracoval s dospel"mi 
a nemal ve(a skúseností z práce s de&mi, ale 
vlo'il do prípravy programu srdce. Deti boli 
programom nad%ené a ke$ odchádzali 
domov, sp"tali sa, kedy bude $al%í. Rudi to 
pôvodne plánoval len ako jednorazové 
evanjeliza!né stretnutie, ale po tejto otázke 
detí bol prinúten" prem"%(a&. Pred Ve(kou 
nocou pozval deti opä&. A tak sa miesto, kde 
Rudi 'ije, mohlo sta& miestom po'ehnania 
pre mnohé deti.  
 Niekedy sme v poku%ení z miesta, ktoré 
nám Boh vybral, odís&, zuteka&.  
 Rob to, !o je správne v Bo'ích o!iach. Bu$ 
tam, kde +a Pán Boh povolal. 
 Po!as mojich ciest po Nemecku som 
stretol viacer"ch %tudentov biblick"ch %kôl, 
ktorí pochádzali z v"chodnej Európy.   
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 Sándorovi, ktorí bol ve(mi aktívny v práci 
s mláde'ou na Ukrajine, ponúkli Nemci 
zaplatenie biblického %túdia, aby sa lep%ie 
pripravil na slu'bu, ktorú na Ukrajine robí. 
Sándor %iel do Nemecka s úprimnou tú'bou 
vráti& sa po %túdiu na Ukrajinu a tam kona& 
Bo'ie dielo na mieste, ktoré mu Pán dal. 
Av%ak po ukon!ení %túdia boli jeho 
uva'ovania u' iné. Povedal mi: „Vie%, akosi 
som si u' zvykol na Nemecko, na nemeck" 
%tandard a neplánujem sa vráti& na 
Ukrajinu.  
 Samuil z Macedónska bol tie' na za!iatku 
%túdia pln" nad%enia pre zvestovanie 
evanjelia svojim rodákom. Ale po piatich 
rokoch %túdia v Stuttgarte mi hovorí: „Vie%, 
ja by som chcel zosta& tu v Nemecku, tu 
som sa aj o'enil a zvykol som si na 
Nemecko.  
 Brat Siegfried Schärer, kedysi evanjelista, 
dnes ako dôchodca vedúci kres&anskej 
organizácie Mentorská slu'ba pre strednú a 
v"chodnú Európu, mi povedal, ako mu je 
(úto, ke$ vidí mlad"ch kres&anov opú%&a& 
miesto vo svojich krajinách a uteka& za 
lep%ím 'ivotom na Západ. V b"valom 
západnom Nemecku mali v mnoh"ch 
cirkvách zásadu, 'e ak u%iel z v"chodného 
Nemecka (z b"valej NDR) nejak" kazate( na 
Západ, nedovolili mu slú'i&. Dôvod? Opustil 
svoje stádo, ktoré ho potrebovalo.   
 Nech nám je v tomto smere povzbudením 
'ivot Moj'i%a. Mohol 'i& na ve(mi 
lukratívnom mieste, na egyptskom 
krá(ovskom dvore. Vyvolil si v%ak miesto, 
ktoré pre neho ur!il Boh.  
___________________________________ 
 

„Vierou odoprel Moj'i%, ke$ u' dorástol, 
menova& sa synom dcéry faraónovej. Rad%ej 

zvolil protivenstvo zná%a& s (udom Bo'ím, 
ako ma& chví(kov" pô'itok z hriechu, 

a pohanenie Kristovo pokladal za vä!%ie 
bohatstvo ako egyptské poklady. Lebo mal 

pred o!ami odmenu.˝ 
,idom 11, 24 – 26 

___________________________________ 
  
Sestra Viera – misionárka Detskej misie 
v jednej zo stredoázisk"ch b"val"ch 
sovietskych republík – je jednou z t"ch, 

ktorí i napriek &a'kostiam zostali. Jej krajina 
je moslimskou krajinou a kres&anská práca 
s de&mi v %kolách a na sídliskách, tak ako ju 
poznáme u nás, je zakázaná. Je povolená 
len v cirkvách, ale aj tam je dos& oklie%tená. 
I napriek nepríjemnostiam, ktoré si Viera 
za'ila zo strany úradov a tajnej polície, 
rozhodla sa vo svojej krajine osta&. Raz mi 
povedala: „Mnohí z mojej rodiny sú na 
Západe a v Amerike a volajú ma, aby som 
tam pri%la. Bolo by jednoduché odtia(to odís& 
a necha& v%etko tak. Ale kto bude de&om 
v mojej krajine zvestova& evanjelium?˝ 
Viera zostala. Svoju krajinu vníma ako 
miesto od Pána. 
 Petru a Helena Vozanovci sú 
moldavskí operní speváci a !lenovia 
baptistického zboru v hlavnom meste 
Ki%i)ove. Ke$ som ich v roku 2004 nav%tívil, 
zva'ovali, !o $alej. Na jednej strane 
pre'ívali ve(ké sklamanie zo situácie vo 
svojej krajine – chudoba a ve(ká korupcia, 
na druhej strane mali rados& zo slu'by, 
v ktorej boli v zbore zapojení. Rodina ich 
volala do USA, kde im ponúkali uplatnenie 
v ich profesii, ale Petru a Helena tú'ili slú'i& 
(u$om v Moldavsku, preto'e vnímali, 'e ich 
krajina ich potrebuje. Videl som, 'e obe 
mo'nosti boli pre nich otvorené. Nedávno 
som zapátral, ak"m smerom sa $alej uberal 
ich 'ivot. Na%iel som o nich !lánok, ako 
v rámci zborov"ch aktivít nav%tevujú 
opusten"ch dôchodcov v okolí Ki%i)ova, 
nosia im balí!ky s jedlom a zvestujú  
evanjelium. Moldavsko prijali ako svoje 
miesto od Pána, ktoré nechceli opusti&. 
 Neh(adajme svoje naplnenie len v tom, 'e 
sme na mieste, ktoré nám Pán ur!il, preto'e 
sú miesta, ktoré sú kraj%ie a bohat%ie, ale 
sú aj miesta, ktoré sú biednej%ie 
a smutnej%ie. Pamätajme na slová z Písma: 
„Nemáme tu trvalého mesta, ale h(adáme 
ono budúce.˝ Svoje naplnenie h(adajme 
v slu&be Bohu na tom mieste, kde nás On 
postavil.  
 Mil" brat, milá sestra, ak prem"%(a% 
o mieste, na ktoré +a Pán Boh postavil, daj 
si otázku, !i na tom mieste nemá pre Teba 
nejakú prácu. Ak áno, vykonaj ju! Pamätaj, 
&e tak bude# v centre Jeho vôle a aj 
v centre Jeho po&ehnania. 
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V SPÄTNOM ZRKADLE 

Viano!né programy na základn$ch #kolách 
 

  
Sme v$a!ní Pánovi, 'e na ôsmich 
základn"ch %kolách v Bratislave mohlo po!as 
22 programov po!u& dobrú správu 
o Spasite(ovi pribli'ne 750 detí! 
  

Ve(mi si uvedomujeme Bo'iu milos&, 'e nám 
otvoril dvere do t"chto %kôl. Nie je to 
samozrejmos& a zrejme ani v budúcnosti 
nebude. V civilizovan"ch západn"ch 
„kres&ansk"ch˝ krajinách sú %tátne %koly 
!oraz viac zatvorené pre evanjelium 
a otvorené pre rôzne zhubné vplyvy. 
 Deti, ktor"m sme mohli po!as t"chto dní 
slú'i&, po!úvali ve(mi pozorne. Opakovane 
sme pozorovali zvlá%tny fenomén: ke$ sme 
hovorili o dôvode príchodu Pána Je'i%a na 
svet – o na%ej hrie%nosti, vnímali sme, ako 
znepokojujúco to na posluchá!ov pôsobí. No 
ke$ sme povedali, 'e Pán Je'i% zomrel za 
na%e hriechy a ukázali sme de&om obrázok 
Jeho ukri'ovania, nastalo úplné ticho. 
Zaka'd"m. Bolo to fascinujúce. V$aka Bohu, 
'e slovo o krí'i je aj pre dne%n"ch 
postmodern"ch (udí Bo'ou mocou na 
spasenie! (1. Korintsk"m 1, 18) 
 

M. Levocká
Dorastová víkendovka v Batizovciach 
 

Kde si? – táto otázka sa vzná%ala nad nami 
po!as zimnej dorastovej víkendovky 
v zasne'enej krajine Batizoviec. Odpove$ na 
)u v d)och 15. – 18. 2. 2013 spolo!ne 
h(adalo 10 nad%en"ch vedúcich a 17 
dorastencov.  
 Denno-denne sa musíme rozhodova& 
a vedie& správne vykro!i&. Bu$ necháme 
svoj 'ivot ís& vlastnou cestou, alebo 

dovolíme Je'i%ovi, aby nás viedol. „Je"i# mu 
riekol: Ja som cesta…˝ Ján 14, 6a  
 Sme povzbudení, 'e mnohí z mlad"ch (udí 
u' urobili najdôle'itej%ie rozhodnutie a Pán 
Je'i% je sú!as&ou ich 'ivotov. A tak aj po!as 
t"chto dní sme ich povzbudzovali a 'ehnali 
im, aby boli vytrvalí a neprestajne s Ním 
budovali svoj vz&ah. Vyz"vali sme ich, aby 
Mu dôverovali, 'e ak sa Mu úplne poddajú, 
tak v ich 'ivotoch bude Boh predivne kona& 
nádherné veci. Zárove) máme nádej Bo'ej 
milosti a modlíme sa za t"ch, pred ktor"mi 
e%te toto najdôle'itej%ie rozhodnutie stojí. 
 Samozrejme nesmiem zabudnú& na to, 'e 
sme si u'ili kopec snehu a zábavy, ako aj 
rozhovorov vo vzájomnej láske a jednote. 
 V$aka patrí Pánovi za Jeho ochranu, 
láskavos& a prítomnos& medzi nami. Tak 
kde sa nachádza# ty?  

 
A. Sabolová 
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Regionálne stretnutie v Bánovciach nad Bebravou 
 
 Detská misia organizuje v spolupráci s 
cirkevn"m zborom ECAV Bánovce nad 
Bebravou ka'doro!né regionálne stretnutie 
pracovníkov s de&mi a dorastom z 
Tren!ianskeho kraja. Tento rok pre nás 
pripravil nov" riadite( Detskej misie Ing. 
Michal Fra)o zamyslenie sa nad slovami 
Pána Je'i%a: ,,Po)te za mnou...” 
 Jeho téma bola umocnená svedectvami zo 
'ivota kres&anov, ktorí verne slú'ili Pánovi 
Je'i%ovi a videli ovocie svojej slu'by: 
zachránené du%e pre Bo'ie krá(ovstvo. 
 Regionálne stretnutie bolo po'ehnan"m 
stretnutím aj v$aka modlitbám a spolupráci 
miestnych  z CZ. V$aka nim sa ú!astníci 
mohli dozvedie&, ako si vyrobi& evanjeliza!n" 
orie%ok (br. $ %ura!ka – na fotografii). 
 Ostatní sme sa mohli dozvedie& viac o 
duchovn"ch daroch. Spoznali sme mnohé 
mo'nosti, ako sa ka'd" z nás mô'e zapoji& 
do misie a do inej slu'by v cirkvi (seminár s. 
M. Mitalová). Zaujímavé a u'ito!né 
momenty sme zakúsili po!as diskusie na 
tému Práca s de&mi s ADHD a autizmom. 
Veríme, 'e na%e modlitby za deti v oblasti i 
za deti Slovenska budú vypo!uté na%ím 
nebesk"m Otcom. O!akávame povolanie 
nov"ch pracovníkov s de&mi a dorastom do 
oblasti Tren!ianskeho kraja. 

 -akujem v%etk"m spolupracovníkom, 
ktorí nás po'ehnali svojimi modlitbami, 
slu'bou a finan!n"mi darmi. Osobitne patrí 
v$aka duchovn"m pastierom CZ ECAV 
man'elom Madzinov"m, ktorí sú %tedrí 
hostitelia ka'dého regionálneho stretnutia 
Detskej misie v Bánovciach nad Bebravou. 
V$aka patrí aj sestrám, ktoré zabezpe!ili 
ob!erstvenie a obed pre v%etk"ch 40 
ú!astníkov. Pán Je'i% nech bohate po'ehná 
ka'dé srdce i ruky, ktoré sa pridali k dielu 
na budovaní Jeho krá(ovstva. 

 
O. Winklerová

 
Efektívne vyu!ovanie detí v Banskej Bystrici 
 
 Po!as februára a za!iatkom marca sa v 
Banskej Bystrici uskuto!nil kurz EVD - 
stupe) 1. Kurz je ur!en$ pre u!ite(ov 
detsk$ch besiedok a Klubov Dobrej 
zvesti. Jeho cie(om je pripravi& pracovníkov 
pre odovzdávanie evanjelia najmen%ím. 
 Tento kurz sme pripravovali so zámerom, 
aby slú'il cirkvi a bol na oslavu Bo'ieho 
mena. Sme radi, 'e povolanie na tento kurz 
„po!ulo” 27 %tudentov i zo %ir%ieho okolia 
Banskej Bystrice. Po!as troch víkendov sa 
vzdelávali a prezentovali svoje zru!nosti 
formou praktick"ch cvi!ení. Te%íme sa z 
pozitívnych ohlasov na kurz a u' teraz 
informujeme, 'e v budúcom roku vo by sme 
radi zorganizovali 2. stupe) kurzu. 
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PRIPRAVUJEME 
 
Misia – láska k Bohu uvedená do praxe  
 
Poz"vame vás na Konferen!n" de) detsk"ch pracovníkov. 
 
Kedy? 16. marca 2013 od 9:30 do 16:00 
 
Kde?  Modliteb)a BJB v Poprade – Ve(kej, Jahodná !. 5 
 
Hlavn$ re!ník:  Czeslaw Bassara – vedúci medzinárodnej slu'by ProWord –       
         biblického vzdelávania cirkevn"ch a misijn"ch pracovníkov 
 
Semináre:    Zaujímaj sa o misiu – povzbu$ do misie! 
         Ako zauja& evanjeliom postmoderné die&a? 
         Letné misijné kluby a denné tábory 
 
Konferen!n& de' detsk&ch pracovníkov organizuje Detská misia v spolupráci s cirkevn&mi 
zbormi. 
 
 
  Stretnutie priate(ov v Prameni 
 
   Srde!ne Vás a Va%ich najbli'%ích poz"vame           
   na stretnutie priate(ov Detskej misie. 
 
  Kedy? 23. marca 2013 od 10:00 do 15:15 
 
  Kde?  Stredisko Detskej misie Prame)  
 
  Téma stretnutia je: Pristúp a pripoj sa! 
 
  Hostia:       Tracy Lesan s rodinou 
 
 
 
Kurz A – pre mlad$ch misijn$ch pomocníkov – 13 rokov a viac 
 
Kedy? 13. apríla 2013 
 
Kde?  Detská misia, Bratislava 
 
Témy: Kto je kres&an?            Pre!o u!i& deti Bo'ie slovo? 
    Ako ja mô'em pomôc&?        V"znam názorn"ch pomôcok vo vyu!ovaní 
     V"roba vlastnej názornej pomôcky   Príprava osobného svedectva 
 
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 
 
Pracovná víkendovka dorastu 
 
Kedy?  17. – 19. 5. 2013 
 
Kde?   Stredisko Detskej misie Prame) pri obci #astá 
 
Garant:  Mgr. Vladimír Terem 
 
 
   
   U!eník 2013 pre 17 a viacro!n&ch 
 
   Kedy?   26. – 31. 8. 2013 
 
   Kde?   Stredisko Detskej misie Prame)  
 
   Garant:  Ing. Jozef Ková! 
 
   Téma:  Z prenasledovate(a misionár 
          
   Hos":   S. Kaczmarczyk            

                                
 
Obrana alebo útok? 
 
 Prvorad"m cie(om Detskej misie je 
evanjelizácia detí. Deti nie sú 100 percent 
na%ej populácie, ale sú 100 percent na%ej 
budúcnosti. To, aká bude na%a budúcnos& 
závisí od toho, !o vkladáme do detí 
v sú!asnosti.  
 Mnohí kres&ania venujú svoj 'ivot &ahaniu 
(udí zo závislostí ku Kristovi. Pracujú medzi 
alkoholikmi, medzi drogovo-závisl"mi, medzi 
väz)ami a Boh 'ehná  ich prácu.  
Skúsme v%ak predbehnú&  zlo a prinesme 
evanjelium de&om, k"m sa e%te nestali 
!lenmi zlej partie, k"m nemali prvú cigaretu, 
k"m nezakúsili sex.  Lekári hovoria, 'e 
prevencia je lacnej%ia a ú!innej%ia ako 
lie!ba. 
 V snahe uchráni& na%e deti pred zlom 
sa !asto s&ahujeme do stále vä!%ej obrany. 

 Skúsme v%ak zlo porazi& útokom. Po)me 
do ulíc a zvestujme de"om evanjelium. 
,e je to nereálne?  
 Nie je! Poz"vam &a do spolupráce pri 
letn"ch evanjeliza!n"ch kluboch. Konajú sa 
vonku na sídliskách a v parkoch a priná%ajú 
evanjelium de&om, ktoré by o záchrane 
v Je'i%ovi Kristovi nikdy nepo!uli. H(adáme 
na leto dobrovo(níkov do tejto odvá&nej 
slu&by. Ak sa k nám pridá%, sformujeme 
viac tímov a na viacer"ch miestach 
Slovenska prinesieme de&om evanjelium. 
Miesto, na ktoré &a Boh postavil, mô'e% 
takto získa& pre Pána Je'i%a. Detí, hynúcich 
bez Krista je ve(a, potrebujeme tvoju 
pomoc.  Vyu'ime múdro slobodu a !as 
milosti, ktor" nám Boh dal. Potrebujeme 
"a. Ozvi sa nám! 

 
Sústredenie pre letn$ch misionárov: 21. – 23. 6. 2013 v *astej 
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LETNÉ TÁBORY 2013 
 
 Milí priatelia, 
 hoci sme e%te pred pár d)ami bojovali so zimou, !oskoro sa oteplí a priblí'ia sa dlho 
o!akávané prázdniny. V Detskej misii na ich príprave intenzívne pracujeme nieko(ko 
mesiacov a pre deti a dorast u' teraz ponúkame termíny na viacer"ch miestach Slovenska. 
Po!as tohtoro!n"ch táborov zavítame na krá(ovsk" dvor a s de&mi za'ijeme Audienciu u 
krá(a. Dorastenci pre'ijú netradi!nú Mission possible. Veríme, 'e v%etci (ve(kí i malí) si 
odnesú mno'stvo nezabudnute(n"ch zá'itkov a preh*bia svoj vz&ah s Bohom. 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 0tiavnica 

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 

3. – 10. 8. 2013 PRAME., #astá tábor H(adaj a nájdi 
deti 

Ing. J. Mazák 
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PONUKA LITERATÚRY 
 
*okoládová párty 
 
 Ponúkame vám $al%í balí!ek, pomocou 
ktorého pre deti pripravíte netradi!né 
stretnutie. U' samotn" názov je ve(mi 
lákav" – #okoládová párty. Deti si nielen 
zasú&a'ia a získajú sladkú odmenu, ale 
zoznámia sa aj s Helenou Cadburyovou – 
v"nimo!n"m diev!a&om, ktoré tú'ilo hovori& 
svojim rovesníkom o Pánovi Je'i%ovi. Ako to 
robila a !o sa skr"valo v jej vreckách, to sa 
dozviete z lekcie, ktorá je sú!as&ou balí!ka. 
Okrem textu lekcie balí!ek obsahuje 
program stretnutia, farebné obrázky, 
pozvánky, vizuálnu pomôcku k biblickému 
ver%u Jakub 1, 21, návod na ru!nú prácu 
at$. 
 
 Cena balí!ka je 3,50 +. 
 
Ponuka ve(kono!n$ch materiálov 
 
 Ve(ká noc je príle'itos&ou, kedy mô'eme za de&mi prís& so zaujímav"m programom a 
objasni& im skuto!n" v"znam tohto sviatku. Podobne ako pred Vianocami aj v tomto období 
sú %koly a rôzne kultúrne zariadenia otvorenej%ie pre biblické posolstvo. Vyu'ime tento 
jedine!n" !as a zvestujme de&om evanjelium!  
 Vyberte si zna%ej ponuky ve(kono!n"ch materiálov: 
 

• Zvlá#tne udalosti na Vel !kú noc (!b obrázky)   2,50 
• Barabá# (!iernobiele obrázky)     2,50 
• Tajomstvo ve(kono!n$ch vají!ok   1,40   
• Cesta do Emaus (farebné obrázky)   3,50 
• Príbeh jedného obrazu (farebné obrázky)   3,80 
• Najkraj#í príbeh (puzzle obrázky)   3,80   
• Judá#ova vo(ba (farebné obrázky)   4,00 
• Tomá# verí (farebné obrázky)              5,00 
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VYU'IME PRÍLE'ITOSTI! 
 
„(i nehorelo v nás srdce, ke) nám hovoril cestou a vysvet*oval Písma?” Luká% 24, 32 
 
 Mo'no aj Tvoje srdce viackrát horelo, ke$ 
si vo svojej komôrke alebo v spolo!enstve 
s in"mi pre'íval Pánovu prítomnos&. 
Emauskí u!eníci trochu neskoro zistili, 'e 
cez Písma sa im prihováral samotn" Pán 
Je'i%. Ke$ si to v%ak uvedomili, nad%ene sa 
vrátili z Emaus do Jeruzalema, aby 
jedenástim a t"m, !o boli s nimi, povedali, 
'e stretli Pána. To nad%ené vrátenie sa  
znamenalo pre nich absolvova& 11 km tam 
a potom 11 km spä&. Ne(utovali v#ak 
námahu, preto&e mali dôle&itú správu! 
 Mil"  brat, milá sestra, ak na%e srdce horí, 
ke$ sa nás Pán dot"ka cez svoje Slovo, 
nenechajme si to len pre seba. Ve(kono!né 
obdobie je v$nimo!nou príle&itos"ou 
poveda" in$m o tom, &e Pán je &iv$.  
 Pred Ve(kou nocou mô'e% ponúknu& 
základnej %kole v tvojom okolí 
zorganizovanie ve(kono!ného Klubu Dobrej 
zvesti v trvaní  jednej vyu!ovacej hodiny 
po!as dopolud)aj%ieho vyu!ovania alebo 
poobede v rámci %kolskej dru'iny. Ak by 
nebolo mo'né usporiada& tak"to klub 
v %kole, je mo'né ho urobi& doma.  
 

  
 Pozva& deti zo susedstva, pozva& aj ich 
rodi!ov, ak by sa chceli prís& pozrie& 
a rozpoveda& im o tom, !o sa stalo na Ve(kú 
noc. 
 
 Radi vám z Detskej misie pomô'eme:  

! poskytneme  ve(kono!né balí!ky,   
! pomô'eme po administratívnej 
  stránke vybavi& potrebné veci na  Z0,  
! ak bude potrebné, radi prídeme    

    i prakticky poslú'i&. 

 Pán nás postavil na to miesto, kde sme, 
aby sme tam svietili. Vyu&ime ve(kono!nú 
príle&itos"! Nezabúdajme – Pán bude 
s nami. Ve$ On sám povedal: „Daná je mi 
v#etka moc na nebi i na zemi. Cho)te teda 
a !i'te mi u!eníkmi v#etky národy krstiac 
ich v meno Otca, Syna i Ducha svätého 
a u!iac ich zachováva+ v#etko, !oko*vek som 
vám prikázal. Ajh*a, ja som s vami po 
v#etky dni a" do konca sveta. Amen.”  

Matú% 28, 18 – 20  
 
 

 „Ke) som pri#iel na Z, ponúknu+ pani 
riadite*ke Klub Dobrej zvesti, pozvala na 
rozhovor aj katechétu, ktor& vyu!uje 
nábo"enstvo na jej #kole. Povedal som, "e 
prichádzam z Detskej misie. Katechéta nás 
poznal. Sp&tal som sa odkia*. Povedal, "e 
jeho deti na nábo"enstve robili 
kore#ponden!né kurzy Prieskumník a ve*mi 
sa im to pá!ilo. Katechétovi sa kurz tie" 
pá!il a videl v 'om mo"nos+ podnieti+ 
v de+och záujem o Bo"ie slovo. Bol som 
ve*mi rád, "e pri vstupe do tejto #koly ma 
na#e traktáty a kore#ponden!né kurzy 
predbehli.”             Michal  
  
 Traktáty sú !asto naz$vané 
papierov$mi misionármi. Majú nieko(ko 
v"nimo!n"ch vlastností: dostanú sa aj tam, 
kam sa nedostaneme my, nikdy nemenia 
zves&, ktorá je v nich napísaná, majú zves&, 

ktorá doká'e kedyko(vek oslovi&, nikdy nie 
sú unavení… 
 Ak by si chcel takéhoto misionára vysla& 
do práce, sta!í si ich u nás objedna&. Bo'ie 
pôsobenie v 'ivotoch mnoh"ch detí na 
Slovensku za!alo práve tak, 'e deti dostali 
do rúk traktát a po pre!ítaní si objednali 
kore%ponden!né kurzy.  
 V posledn"ch rokoch nám po!ty detí 
zapojen"ch do kurzov poklesli. Na jednej 
strane je to t"m, 'e deti sú !oraz 
zaneprázdnenej%ie rôznymi krú'kami, viac 
sedia pri po!íta!i a menej !ítajú. Na druhej 
strane je tento pokles spôsoben" mo'no aj 
t"m, 'e sme po(avili vo vysielaní 
papierov"ch misionárov do slu'by. Pomô'e% 
nám? Venuje# de"om vo svojom okolí 
traktáty? Radi ti ich po%leme. Celé 
nedo!kavé !akajú u nás v pivnici na to, kedy 
sa budú môc& zapoji& do slu'by.
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INFORMÁCIE Z DETSKEJ MISIE 
 
,al#í prírastok v rodine -imovcov 
 
  S rados&ou vám oznamujeme, 'e rodina  
Vlada a Martiny 0imovcov sa rozrástla o 
dcéru Miriam. Diev!atko sa narodilo 6. 1. 
2013 v rann"ch hodinách.  
 Celej rodine prajeme Bo'ie po'ehnanie, 
nech nad nimi bdie láskavá ruka ná%ho 
nebeského Otca.  
 -alm 5, 12 – 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 2 percentá z dane 
 
    -akujeme v%etk"m, ktorí v roku 2012 
 svojimi 2% z dane podporili slu'bu de&om 
 a mladej generácii.  
  Veríme, 'e na nás nezabudnete ani v 
 roku 2013. 
  Prosíme, informujte aj svojich známych 
 o mo'nosti podpory práce s de&mi a 
 dorastom. 
  Tla!ivá  a postup krokov na poukázanie 
 2% z dane si mô'ete stiahnu& zo stránky 
 www.rozhodni.sk. 
 
 

 

 
Traktáty z Detskej misie – papieroví misionári 
 
 

 

Vyu&ite 
príle&itosti  

na rozdávanie 
traktátov 
de"om! 
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FOTOREPORTÁ' Z DETSKEJ MISIE 
 
Stretnutie v Bánovciach nad Bebravou 

 
 
 
 
 
 
 
 

Víkendovka v Batizovciach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurz EVD v Banskej Bystrici 

 
 


