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Milí priatelia v Kristu, ďakujeme Vám za vaše modlitby 

a všetku podporu v našej službe deťom v Bosne a 

Hercegovine (BiH). Týmto listom Vás chceme informovať o 

našich službách a plánoch, najmä v tejto minulej dobe počas 

izolácie koronavírusu. 

 

Po prerušenom seminary Efektívne vyučovanie detí, stupeň 

2 (EVD 2) v Rumunsku polovicou marca sme sa museli vrátiť domov do Bosny a stráviť 14 dní v domácej izolácii. 

Všetky tieto nové situácie v dôsledku koronavírusu, v ktorom už nemôžeme mať priame služby a prístup k deťom, nás 

ovplyvnili, aby sme požiadali Boha o nové príležitosti, aby sme mohli naďalej slúžiť deťom. 

 
Uvedomili sme si, že našou jedinou možnosťou je použitie internetu a 

sociálnych sietí. Preto sme sa rozhodli otvoriť stránku pre deti a 

nahrávať videonahrávky, aby si deti mohli pozrieť Klub Dobrej 

zvesti. 
Okrem toho sme chceli, aby bola kresťanská literatúra nejakým 

spôsobom prístupná deťom, a preto sme ponúkli detské brožúry 

online prostredníctvom organizácie „Evanjelium do každej 

domácnosti“ (Every Home for Christ). 

 

 
Keď sa izolačné opatrenia v našej krajine trochu zmiernili, Boh nám dal 

príležitosť urobiť malý projekt humanitárnej akcie prostredníctvom 

jednorazového daru, najmä pre sociálne ohrozené rodiny detí, ktoré 

poznáme. 

Táto humanitárna akcia nám umožnila navštíviť ľudí, hovoriť evanjelium 

a zanechať im aj duchovnú literatúru.  
 

V čase tejto akcie Boh nás skutočne povzbudil, pretože sme nakoniec 

zanechali dobré svedectvo o Božej sláve a vytvorili sme nové príležitosti 

pre ďalšiu prácu v našom prostredí. Dostali sme tak miestnosť od riaditeľa 

sociálnej pomoci na organizovanie detských klubov v našom meste.  
 

Ďalej sme pokračovali vo viere a dúfali sme, že sa pripravíme na prvý 

detský letný tábor organizovaný Detskou misiou. Plánujeme usporiadať 

letný tábor od 2. do 8. augusta  na Boračkom jazere a očakávame že sa 40 

detí na ňom zúčastní. Dúfame, že Boh urobí všetko pre dobro a že tento 

tábor bude požehnaním pre deti a kresťanov v Bosne a Hercegovine. Túžime, aby tento tábor bol dobre prijatý a aby 

sa každoročne začalo s pokračovaním táborov Detskej mísie v našej krajine. Spolu s týmto listom by sme chceli 

priložiť modlitebný list pre tábor, v ktorom môžete byť viac informovaní o potrebách tábora. 

 

Naozaj potrebujeme vaše modlitby a Božiu pomoc, aby sme aj naďalej dosahovali deti pre Krista v našej krajine. Pri 

tejto príležitosti sa môžete modliť; 

• Pre Božie vedenie v nových príležitostiach a otváranie nových klubov v našom prostredí 

• Pre realizáciu detského letného tábora a potrebné finančné prostriedky na uskutočnenie tábora 

• Aby deti a rodičia mali dôveru v to, že ich nechajú táboriť, pretože v tejto korónovej situácii stále existuje strach a 

neisto 
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