
ÚTOK NA NA�E DÌTI

Dìtská misie v ÈR zve v�echny uèitele nedìlních
�kol, besídek, klubù, uèitele nábo�enství a vùbec
v�echny slu�ebníky dìtem na konferenci na téma:

Mgr. et Ing. Jiøí Kaleta
Pastor sboru SCEAV v Písku
u Jablunkova, uèitel na Z�,
dlouholetý spolupracovník

a uèitel na kurzech DM

Dr. Czeslaw Bassara
Slou�il dìtem od roku 1965.

Vystudoval teologii na
akademii ve Var�avì,

absolvoval Vzdìlávací
a výcvikový institut Dìtské

misie ve �výcarsku
a doktorandské studium na

Evangelikální teologické
fakultì v belgickém Heverlee.
Vìnoval se zakládání sborù,
kázání Bo�ího slova a výuce

pracovníkù s dìtmi.
V letech 1991 - 2006 spolu

s man�elkou Helenou slou�il
jako øeditel DM pro Støední

a Východní Evropu,
v souèasné dobì vede slu�bu

�Zvìstování Slova�
Vyuèoval ve více ne�

60 zemích v�ech kontinentù.

sobota 1. 11. 2014
od 9:00 do 16:00 hodin

Modlitebna CB, Soukenická 15, Praha 1
Dr. Czes³aw Bassara (Pøedná�ka)

Útok na na�e dìti � jako rodièe a uèitelé ka�dodennì
èelíme nebývale silnému tlaku na�eho okolí. Není snadné
mu odolat a  je je�tì tì��í k  tomu vést dìti. Mnoho
praktických rad a pohledù do Bo�ího slova pøiná�í nová
kniha br. Czes³awa Bassary i stejnojmenná pøedná�ka na
konferenci.

Mgr. et Ing. Jiøí Kaleta (Semináø)
Pastorace dìtí � praktické zku�enosti pro chvíle, kdy za
vámi po vyuèování v  besídce, v klubu nebo na táboøe
pøijde dítì, které má duchovní potøeby.

Pracovníci Dìtské misie v ÈR (Semináøe)
Co s  dìtmi v  okolí na�eho sboru? � praktické nápady
a ukázky toho, co mù�eme udìlat pro dìti, které nesly�ely
evangelium.
Kufr plný nápadù � v�e, co mohou potøebovat uèitelé dìtí

Úèastnický poplatek: 100 Kè (obèerstvení a re�ijní
náklady). Poplatek není potøeba zasílat pøedem!

Co jiného je�tì mù�ete oèekávat? Velký výbìr literatury,
obrazových knih, flanelografù, znázornìných ver�ù, písní
a rùzných jiných pomùcek z dílny Dìtské misie!

NOVINKY!
Nová vánoèní lekce �Vánoce slavíme kvùli kamenùm�
Podivuhodná kniha - 6. díl (ètení na ka�dý den pro dìti)

Registrace on-line na stránkách DM:

www.detskamisie.cz do 25. 10. 2014.

http://detskamisie.cz/hlavni/konference-praha

