
Modlime sa každú nedeľu o 21:00: 

Projekt č. 1: Neprestajne sa modlite! 
Keďže veríme, že každé požehnanie je vybudované na 
modlitbách, naše modlitebné zápasy majú predchádzať 
každej misijnej službe. 

Projekt č. 2: Kluby Dobrej zvesti (KDZ) 
Modlime sa za požehnanie existujúcich klubov a  vznik 
nových. Modlime sa, aby sa kluby stali súčasťou misijnej 
činnosti cirkevných zborov. 

Projekt č. 3: Letné podujatia 2023 
Modlime sa za ochotných dobrovoľníkov, za deti a 
dorastencov, aby boli zmenení Božím dotykom. 

'

MODLITEBNÝ LIST 
Nový život deťom Slovenska

N: 7. 5. 2023, Text: Rímskym 16, 25 - 27 
Oblasť: Propagácia a práca s deťmi (Martina Šimová) 

Vďaky: 
- za požehnanie stretnutí dievčenskej online skupinky, za 

dievčatá, ktoré sa jej počas roka až do Veľkej noci 
zúčastňovali z rôznych miest; 

- za deti, ktoré majú možnosť pravidelne poznávať Božie slovo 
a vieru v Pána Ježiša na KDZ a detských besiedkach v 
kresťanských spoločenstvách; 

- za  možnosť propagovať v slobode Božie slovo evanjelia a 
aktivity určené pre Jeho efektívne šírenie medzi mladou 
generáciou. 

Prosby: 
- za duchovný rast mladých ľudí, ktorí Pána Ježiša prijali za 

Spasiteľa, za ich ochranu pred zvodmi sveta, za ich pevné 
kráčanie s Pánom Bohom a horlivosť za Neho; 

- za rodiny, v ktorých deti a mladí ľudia vyrastajú, aby im 
nebránili vo viere, ale ich podporovali a viedli k Bohu; 

- za efektívnosť propagácie, aby svojou formou aj ponukou 
obsahu zaujala cieľovú skupinu a priniesla Dobrú správu 
tam, kde je potrebná. 

N: 14. 5. 2023, Text: Príslovia 2, 1 - 5  
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za to, že korešpondenčné kurzy sú stále jedným zo 

spôsobov, ako môžu byť deti oslovované a zvesť Božieho 
slova sa dostáva priamo k nim domov;    

- za každé dieťa zapojené do kurzov, ale aj za ich rodičov, ktorí 
im to umožňujú a pomáhajú poštou posielať odpovede detí.  

Prosby: 
- za nové deti, aby sa zapojili do kurzov a aj za tie, ktoré už 

kurzy robia, aby boli vytrvalé a nevzdali to po niekoľkých 
lekciách; 

- za to, aby deti túžobne hľadali skryté poklady a aj pomocou 
kurzov našli poznanie Boha (v. 4 - 5).  

N: 21. 5. 2023, Text: Efezským 4, 12 
Oblasť: Sústredenie pred letnými tábormi 

Vďaky: 
- za záujem detí, dorastencov a rodičov v poslednom období 

o letné tábory; 
- za vzácny čas predtáborového stretnutia, na ktorom môžeme 

pripravovať veriacich na dielo služby; 
- za stredisko v Častej, ktoré môže slúžiť nielen na službu 

samotnú, ale aj na vzdelávanie a budovanie veriacich. 

Prosby: 
- za jednotu, za poslušnosť Božiemu vedenie a Jeho slovu;  
- za to, aby sme sa tu nenaučili len veci pre „prácu“, ale aj pre 

osobný život s Pánom; 
- za dostatok vedúcich i zdravotníkov na všetky tábory.              

N: 28. 5. 2023, Text: Jeremiáš 29, 12 - 13 
Oblasť: Koordinácia vydávania literatúry  

(Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za farebné evanjelizačné letáky, ktoré môžeme rozdávať 

deťom pri rôznych príležitostiach; 
- za ľudí, ktorí využívajú našu literatúru v cirkevných zboroch, 

na kluboch, ale aj doma pri svojich deťoch; 
- za tlačiarov a grafikov, ktorí nám pomáhajú finalizovať 

jednotlivé tituly a aby sa aj ich Pán Boh dotkol, možno práve 
cez materiály DM, ktoré upravujú. 

Prosby: 
- za schopnosť zostať pevní v základných Božích princípoch a 

zároveň byť flexibilní pri rôznych formách prezentácie 
biblických právd; 

- za nové a príťažlivé formy zvestovania evanjelia i 
prostredníctvom písaného slova; 

- za múdrosť v tom, do čoho sa púšťať a čo radšej odložiť na 
neskôr, prípadne do čoho sa nepúšťať vôbec. 

N: 4. 6. 2023, Text: Ján 17, 15 - 17  
Oblasť: www.hladajanajdi.sk 

(Jarka Pankuchová) 

Vďaky: 
- za to, že deti zo škôl, ktoré počuli vianočnú a veľkonočnú 

zvesť od pracovníkov DM, majú možnosť prísť na webstránku 
a spoznávať bližšie Pána Boha; 

- za rodičov menších detí, ktorí im pomáhajú biblické príbehy 
a aktivity na webe prechádzať. Ďakujeme Bohu za nich 
a žehnáme im, aby aj oni cez tieto webové stránky mohli byť 
povzbudení na ceste viery.  

Prosby: 
- za to, aby boli naplno využité možnosti, ktoré stránka 

hladajanajdi.sk ponúka – možnosti obsahu a tiež služba 
sprievodcov;  

- za dobré nápady a múdrosť pri rozhodovaní, čo k obsahu 
pridávať; 

- za deti, ktoré si robia cez bkk.hladajanajdi.sk svoje denné 
zamyslenia/stíšenia, aby ich Duch Svätý budoval a aby sa ich 
viera upevňovala.  

N: 19. 2. 2023, Text: Žalm 119, 162 
Oblasť: Bratislava (Ľubica a Jozef Kováčovci) 

Vďaky: 
- za záujem detí o Božie slovo počas klubov Hľadači 
pokladov. Vnímajú dobre Božie pravdy a snažia sa 
im dobre rozumieť a aplikovať ich na klube, v 
škole i doma;  

- Deti veľmi zaujíma misijný príbeh Ringu z Indie. 
Ťažkú úlohu má vedúca Kika, lebo vždy prosíkajú, 
aby pokračovala v príbehu;  

- za Brendu, ktorá pripravuje na klube zaujímavé a 
poučné hry. 

Prosby: 
- Túžime vytvoriť dobrý vzdelávací model pre 
systematické a praktické vzdelávanie detí z klubu; 

- za požehnanie Audiencie u Kráľa pre deti z 
táborov a deti z Ukrajiny v sobotu 4. marca 2023;  

- svoju vďaku Pánu Bohu za našich dobrovoľníkov, 
modlitebníkov, podporovateľov a priateľov chceme 
vyjadriť na Stretnutí priateľov DM 25. marca 
2023.



N: 26. 2. 2023, Text: Ján 17, 11 
Oblasť: Stredisko Prameň (Jarka a Igor Pankuchovci) 

Vďaky: 
- za Šimona Baroka (hl. kuchár) a jeho 5,5 roka služby 

v stredisku. Prajeme mu Božie požehnanie v jeho novom 
zamestnaní;  

- za to, že stredisko môže byť miestom, kam chodia kresťania 
a hľadajúci a že si môžeme toto zameranie pripomínať a neísť 
komerčným smerom;  

- za všetkých (i z vás), ktorí pri nás stoja modlitebne, finančne 
i praktickou pomocou ako dobrovoľníci. 

Prosby: 
- za obsadenie uvoľneného a veľmi potrebného miesta hlavného 

kuchára človekom, ktorý bude prácu robiť so zápalom, 
samostatne, s láskou k vareniu a tiež so srdcom služobníka;  

- za včasné a dobré dokončenie prestavby chatky č. 13;  
- za jednotu v kolektíve, za poslušnosť Božiemu vedeniu 

a správnu vnímavosť k potrebám návštevníkov.   

N: 5. 3. 2023, Text: Žalm 18, 31 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za Kurz Základy vyučovania detí a dorastu, ktorý prebiehal vo 

februári; 
- za študentov, ktorí kurzy nielen absolvujú, ale sa aj zapoja do 

praktickej služby deťom a dorastencom. 

Prosby: 
- za najbližšie kurzy: Kurz pre prácu s deťmi a Kurz pre prácu 

s dorastom (marec, apríl); 
- za nových zapálených spolupracovníkov, ktorí vzídu možno 

aj z našich kurzov.   

N: 12. 3. 2023, Text: Joel 2, 21 
Oblasť: Martin a okolie (Andrea Beniačová) 

Vďaky: 
- za veľké veci, ktoré náš dobrý Pán koná; 
- za Božie zaopatrenie služby a mnohých ochotných darcov; 
- za nové miesta a príležitosti niesť evanjelium deťom 

a dorastencom. 

Prosby: 
- za to, aby strach, obavy, ustarostenosť nemali moc v našich 
životoch zastaviť nás v Božom diele; 

- za dobrovoľníkov a spolupracovníkov v oblasti, aby sám Pán 
ich povolal a vystrojil do tejto služby medzi deťmi; 

- o múdrosť pre pracovníkov s deťmi, aby zverený čas na 
stretnutiach využívali čo najefektívnejšie a deti prichádzali 
k Pánovi a duchovne rástli. 

N: 19. 3. 2023, Text: 1. Timoteovi 1, 12 - 16  
Oblasť: Nitra (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za dorastencov v zbore, ktorý chodia na akcie DM a volajú 

tam aj svojich neveriacich kamrátov; 
- za nových ukrajinských dorastencov, ktorí začali chodiť ku 

nám do zboru na dorast; 
- za to, že sa tímy staršieho a mladšieho dorastu rozrastajú. 

Prosby: 
- za to, aby kurzy DM, mohli byť pre nových vedúcich 

požehnaním; 
- za vedúcich, aby boli dobrým vzorom pre dorastencov; 
- za múdrosť, ako skĺbiť sluźbu v DM, zbor a rodinu. 

  
N: 26. 3. 2023, Text: Žalm 25, 9 

Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou  
(Michal a Zuzana Fraňovci) 

Vďaky: 
- za Hospodinovu milosť, za dar odpustenia a večného života 

v Pánu Ježišovi, za nádherné dedičstvo v Kristovi; 
- za to, že v každej veci sa môžeme utiekať k Hospodinu a volať na 

Neho; 
- za to, že vo viacerých veciach v službe i rodine sa On dokázal ako 

Ten, ktorý o všetkom vie a všetko riadi. 

Prosby: 
- aby som vždy bol pokorný pred Pánom a tým spĺňal podmienku 

pre Jeho vedenie;  
- za múdre vedenie a promptné robenie potrebných rozhodnutía; 
- za rozšírenie tímu Detskej misie (pracovníkov, dobrovoľníkov, 

modlitebníkov i podporovateľov).   

N: 2. 4. 2023, Text: Lukáš 23, 45 
Oblasť: Predveľkonočné akcie 

Vďaky: 
- za slobodu a otvorené dvere pre akcie na školách; 
- za dobrovoľníkov, ktorí sa na tieto akcie k nám pridávajú; 
- za dobrovoľnú obeť Pána Ježiša za nás a za čas milosti, ktorý ešte 

trvá. 

Prosby: 
- aby Pán otvoril srdcia detí a učiteľov pre prijatie evanjelia; 
- aby sa mnohé deti rozhodli pre účasť na letných táboroch Detskej 

misie a aby sa mnohé zapojili do stránky www.hladajanajdi.sk; 
- za väčšie zapojenie cirkevných zborov do zvestovania evanjelia aj 

mimo svojich cirkví. 

N: 9. 4. 2023, Text: 1. Jána 4, 10 
Oblasť: Košice (Danka Plevová) 

Vďaky: 
- Za možnosť hovoriť o Božej láske v Pánovi Ježišovi aj na 

východnom Slovensku prostredníctvom služby a materiálov 
Detskej misie, ktoré sú k dispozícii cirkevným zborom aj 
jednotlivcom; 

- Za párty klub v cukrárni v Košiciach 1x mesačne, kde veriace deti 
môžu pozývať kamarátov, mladé pomocníčky sa učia slúžiť a 
používať svoje obdarovania na nesenie Dobrej správy; 

- za záujem o kurzy vyučovania detí a dorastu (prihlásili sa aj mladí 
dobrovoľníci aj mamičky s deťmi). 

Prosby: 
- aby každý kresťan odvážne svedčil o Ježišovej obeti, ktorá nám 

priniesla zmierenie a radostné prežívanie lásky a osobného 
vzťahu s Bohom Otcom; 

- za ďalších dobrovoľníkov pre misiu medzi deťmi v táboroch/ 
pravidelných Kluboch Dobrej zvesti/ LEGO kluboch - na miestach, 
kde žijú a môžu byť Pánom použití; 

- za múdrosť a silu pri plánovaní leta, ktoré je bohaté na službu, a 
času s rodinou (manželom a 3 synmi). 

N: 16. 4. 2023, Text: Židom 13, 20 - 21 
Oblasť: Orava a Liptov (Martina a Andy Alboiu) 

Vďaky: 
- za Lego kluby a veľkonočné kluby, ktoré sme mohli z Božej 

milosti usporiadať; 
- za bratov a sestry, ktorí podporujú našu službu finančne 

a modlia sa za nás; 
- za nášho synčeka Timoteja a za jeho zdravý vývoj. 

Prosby: 
- za otvorenie nových Klubov Dobrej zvesti v Pribyline 

a Jamníku; 
- za Klub Dobrej zvesti v Ružomberku, v lokalite Rybárpole a za 

deti, ktoré sa klubu zúčastňujú; 
- za múdrosť pri plánovaní a organizovaní letných aktivít - denný 

tábor, pobytové tábory, 5-dňové kluby. 

N: 23. 4. 2023, Text: Efezským 3, 20 - 21 
Oblasť: Práca s deťmi a dobrovoľníkmi  

(Zuzana Magdošková) 

Vďaky: 
- za deti, ktoré chodia na klub a majú túžbu, aby sa o Pánu Bohu 

dozvedeli aj ich rodičia a spolužiaci;  
- za ochotné pomocníčky Noemu, Sophiu a Vivien na klube v 

Petržalke a ich lásku k Pánu Bohu a deťom; 
- za dobrovoľníkov Mojmíra a uja Ľuba, ktorí prevzali 

zodpovednosť a vedenie klubu v Brezolupoch. 

Prosby: 
- Za deti, ktoré chcú chodiť na Kluby Dobrej Zvesti, ale kvôli 

krúžkom nemajú čas; 
- za rodičov, aby dovolili deťom sa dozvedať o Pánu Bohu a 

nebránili im (za Katku, ktorá odprevádza na klub spolužiakov a 
kúsok nahliadne na vyvesený biblický veršík, nakukne, čo 
budeme vyrábať, ale nemôže s nami zostať, lebo jej to rodičia 
nedovolia); 

- za dostatok času pre pomocníkov, aby sa mohli pripravovať a 
slúžiť medzi deťmi. 

N: 30. 4. 2023, Text: Lukáš 18, 7 - 8 
Oblasť: Práca s deťmi a predaj literatúry  

(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- za deti na pravidelných kluboch, že môžu byť vyučované 

z Božieho slova systematicky; 
- za to, že cez službu deťom môžeme aj my učitelia duchovne 

rásť, byť formovaní a cvičení v láske a trpezlivosti a smieme 
zažívať mnohé povzbudenia; 

- za záujem cirkevných zborov a spoločenstiev o literatúru, 
v tomto období najmä o táborové balíčky.  

Prosby 
- za to, aby deti z klubov, ale i tie, ktoré prídu v lete na tábory, 

osobne prijali Pána Ježiša a túžili rásť a ďalej Ho spoznávať; 
- za Božie vedenie pri príprave kvalitného programu pre letné 

tábory a za dostatok zdravotníkov a duchovne zrelých 
a zodpovedných vedúcich pre jednotlivé turnusy; 

- za to, aby distribuovaná literatúra bola pomocou pre učiteľov a 
priniesla úžitok deťom na celom Slovensku.  
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