
 
 
 
Milí přátelé 
ani jsme se nenadáli a je tu začátek října a za námi spousta nových začátků v září. 
Všichni tak nějak doufáme, že tento podzim bude klidnější než minulý a že děti 
vydrží v kolektivu podstatně déle. Ale popravdě řečeno plánování našich aktivit je 
stále ještě trošku ohroženo. Níže najdete aktuální novinky z Odboru dětí 
Apoštolské církve: 
  

1.     Materiály pro kreativní předávání příběhu Bible dětem – ORANGE 
Nedělní dětské programy už mají své pravidelné místo v našich kalendářích,  
a proto připomínám, že je tu pro vás vydání druhého ročníku materiálů pro 
nedělní program pro děti v církvi. 
Materiály Orange pomáhají předat dětem základní příběh Bible kreativním 
způsobem, vést rozhovory, dělat další zábavné aktivity a zároveň v tom všem 
upevnit jednu jasnou hlavní myšlenku, se kterou děti každý týden z církve 
odcházejí domů. 
  
Pokud budete mít zájem o více informací, budu moc ráda, když budete kontaktovat 
přímo Janu Cmielovou z Hradce Králové. Více informací najdete také na 
stránkách www.element.cx/orange. 
  

2.     Biblická soutěž 
Vy, co jste byli zvyklí se od září připravovat na biblickou soutěž, můžete ještě 
chvíli odpočívat, nebo si opakovat minulé ročníky. Letošní biblickou soutěž, jak už 
jsem dříve předeslala, připravujeme jinak, než jste zvyklí. Chceme soutěž, která 
bude otevřená pro více dětí, bude je motivovat ke studiu Bible a přemýšlení o ní. 
Chceme, aby byla pro děti radostí, kdy nemusí znát úplně všechno, ale aby si ve hře 
mohly vyzkoušet soutěž s partou dětí třeba ze sousedního sboru, nebo přední hlídky 
RR. Aby se mohly učit svým tempem. Nedostanou okruhy, ale přímo otázky. Těch 
je hodně a jsou rozdělené podle obtížnosti. Tak aby každé dítě mělo šanci, aby 
každé zažilo nějakou míru úspěchu a radosti z práce s Biblí. Na vás jako rodičích  
a vedoucích bude, jakou míru obtížnosti pro vaši děti zvolíte. Znáte děti nejlépe, 
a tak budete mít možnost zapojit děti, které se léta připravují a mají doma podporu, 
stejně tak můžete zapojit děti úplně nové a zvolit pro ně nejlehčí obtížnost otázek. 
 
Soutěž připravujeme ve spolupráci s AssambliesofGod v USA. Otázky máme 
připravené, dostanete k nim i doprovodný materiál a tipy, jak motivovat více dětí  
a rodičů, kteří se se rozhodují, zda se do soutěže vůbec zapojit.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Je to rozsáhlá změna celé soutěže a já vás proto prosím o pochopení a trpělivost, 
protože věřím, že tato změna bude ve prospěch více dětí a jejich radosti i hlubší 
porozumění Bibli. 
První online seminář, který bude na téma „Jak motivovat děti ke čtení Bible“ je 
naplánován na 20.11. v 17.00 hod. Seminářem nás provede Brian King a 
BarryJorris. Dozvíme se praktické rady jak na to, aby to děti prostě bavilo a měly 
z toho užitek. Vy, co máte zájem si prosím rezervujte tento termín ve svých 
kalendářích, bližší informace pošleme během týdne. 
  

3.     Křesťanské nakladatelství Hisland 
Tip pro vás: https://www.hisland.eu/nase-novinky/ 
HISLAND je křesťanské nové nakladatelství, kde můžete určitě pořídit i něco 
užitečného pro vaše děti a dorost. Určitě bude stát za to, věnovat mu do budoucna 
pozornost. 
 
V některém z minulých newsletterů jsem doporučovala knihu Úžasný Bůh, pokud 
se vám zalíbila jako mně, můžete se těšit na její druhé vydání, a to již před Vánoci 
2021. Mimochodem se podle této knihy dají skvěle připravit i nedělní lekce. 
  

4.     Andrea a JasonMorrisonovi odjíždí na novou misi 
Informace pro Vás, kteří jste znali Andreu a JasonaMorrisonovi (Andrea 
dlouhodobě pomáhala v Odboru dětí, Jason se více zaměřoval na koučink ve 
sborech). Tento misijní pár se s Českou republikou po dvaceti letech rozloučil, více 
se dočtete zde: https://diakonieac.cz/oblibena-misionarka-andrea-morrison-
opustila-kidztown-a-ceskou-republiku/ 
[U1]  

 
5.     Nabídky pro vás 

Všimla jsem si, že některým z vás nedorazil poslední oběžník. Nevím, jak je to 
možné, ale proto připomínám, že s nám podařilo sehnat 14 ks nových flipchartů do 
nedělních besídek. Volný je ještě jeden. Je možné se o něj zdarma přihlásit – ozvěte 
se mi. 
  
Také se nám podařilo sehnat sponzorský dar ve formě 8 kusů magnetických 
stojanů, které se dají skvěle využít k práci s dětmi. Můžete opatřit biblické postavy 
magnetem nebo cokoliv jiného k příběhům potřebujete. K dispozici jsou ještě 3 
tabule zdarma, neváhejte mě kontaktovat. 
 
 
 
 



 
  

 
 
6.     Nová mezinárodní modlitební skupina pro pracovníky s dětmi 

Založili jsme evropskou modlitební skupinu pracovníků s dětmi. Scházet se 
budeme jednou měsíčně, abychom se informovali a sdíleli naši službu. Kdo se rád 
modlí, může se zapojit, i když nemluví plynně anglicky. Skupina se jmenuje 
PrayerforEurope'sChildren!  
A na FB se do ní můžete přihlásit 
zde: https://www.facebook.com/groups/353788517972641  
Nebo mě můžete kontaktovat osobně, věřím, že tato skupina pro vás bude 
přínosem. 
  
Někteří z vás trošku bojují s rozjezdem nedělních besídek po Covidu. Pokud máte 
mladé lidi, děti z dorostu, kteří by měli zájem vám pomoci, ale neví třeba jak na to, 
ozvěte se prosím. Plánujeme pro ně Zoom setkání základů, kde se spolu můžeme 
učit připravit si lekci na neděli. 
 
Přeji Vám krásné podzimní dny, spoustu skvělých spolupracovníků a moudrosti do 
vaší práce. 
 
Mirka S. 
 
Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem 
připravil, abychom se jim věnovali. 
Ef. 2:10 
 
 
 


