
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 2022 
Modlime sa za ochotných dobrovoľníkov, za deti a 
dorastencov, aby boli dotknutí Božím slovom. 

'

MODLITEBNÝ LIST 
Nový život deťom Slovenska

N: 28. 8. 2022, Text: Rímskym 10, 13 - 15 
Oblasť: Kluby Dobrej zvesti 

Prosby: 
- za nových vedúcich Klubov Dobrej zvesti, ktorým by na srdci 

ležala pravidelná evanjelizačná práca s deťmi; 
- za to, aby deti, ktoré na kluboch uveria, boli dobrým 

svedectvom vo svojich rodinách a triedach; 
- za múdrosť a kreativitu, aby sme kluby pripravili tak, aby 

tam deti radi chodili a radi tam vodili i svojich kamarátov. 

N: 5. 9. 2022, Text: 1. Korintským 16, 13 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za pravidelné online stretnutia učiteľov, s ktorými sme mohli 

začať pred rokom a zúčastňujú sa ich učitelia z celého 
Slovenska; 

- za Kurz pre pracovníkov s dorastom (apríl/máj v Častej). Za 
možnosť stretnúť sa na kurze naživo a mať dobré 
spoločenstvo pri Božom slove a vyučovaní o službe 
dorastencom; 

- za spolupracovníkov z tímu Detskej misie a tiež 
dobrovoľníkov, s ktorými pripravujeme vzdelávacie aktivity.  

Prosby: 
- za Konferenciu detskej služby (8. októbra 2022 v Banskej 

Bystrici), nech je to priestor pre duchovné povzbudenie 
a napomenutie pre nesenie evanjelia a duchovné budovanie 
detí na Slovensku; 

- za plánované kurzy Efektívne vyučovanie detí stupeň 1 
(evanjelizácia detí) a 2 (duchovný rast detí). Modlime sa 
prosím, aby Pán Boh poslal študentov, aby sme vedeli 
vhodne zvoliť termíny, miesto a spôsob kurzov. Nech môžu 
kurzy prebehnúť v pokoji a pod Božou ochranou a 
požehnaním; 

- za to, aby sme stáli pri vzdelávaní učiteľov detí pevne na 
Božom slove a vo viere v zachraňujúcu a premieňajúcu moc 
evanjelia. Za novú víziu a dobré nápady od Pána Ježiša, ako 
ešte viac cez vzdelávanie povzbudiť Jeho cirkev k službe 
deťom a dorastu.     

N: 12. 9. 2022, Text: Lukáš 18, 16 - 17 
Oblasť: Vydávanie literatúry (Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za nové jednolekciovky (Seizmologickú párty, Výnimočný 

Joziáš) a za balíček Počiatky, ktoré sme vydali ešte v 
minulom šk. roku; 

- za materiály, ktoré sme mohli ponúknuť ukrajinským deťom; 
- za učiteľov a rodičov, ktorým leží na srdci šírenie evanjelia 

medzi deťmi a mladými ľuďmi. 
Prosby: 
- za prípravu nových študijných materiálov pre tínedžerov 

(Zjavenie Jána); 
- za flexibilitu a tvorivosť v čase neustálych zmien; 
- za vhodnú a zmysluplnú propagáciu našich materiálov.                 

N: 19. 9. 2022, Text: Príslovia 18, 10 
Oblasť: Propagácia a práca s deťmi (Martina Šimová) 

Vďaky: 
- Za stále slobodnú možnosť propagovania evanjelia  a aktivít 

Detskej misie formou tlače, webu aj sociálnych sietí; 
- za možnosť využitia webu aj online priestoru pre aktivity s 

mladými ľuďmi (online dievčenská skupinka, kurz 
Skutočná láska). 

Prosby: 
- už teraz za to, aby sa propagácia vianočných programov pre 
školy stretla s pozitívnym ohlasom u vedenia škôl a mohli 
sme priniesť zvesť o Spasiteľovi čo najväčšiemu počtu detí; 

- za to, aby bolo naše propagačné pole efektívne kvalitou aj 
dosahom čo najväčšieho počtu tých, ktorým je určené (deti, 
dorastenci, rodiny, zbory, spoločenstvá, pedagogickí 
pracovníci...). 

N: 26. 9. 2022, Text: Kolosenským 2, 5  
Oblasť: Webová stránka www.hladajanajdi.sk  

(Jarka Pankuchová) 

Vďaky: 
- za prípravu novej aktivity na stránke www.hladajanajdi.com 

Biblický Brain box k učeniu sa biblických veršov naspamäť; 
- za sprievodcov a ich ochotu písať deťom a odpovedať na ich 

otázky, za ich trpezlivé a pozorné uši pre načúvanie 
o zápasoch a ťažkostiach, ktorým deti čelia; 

- za deti: Haničku, Kristínku, Lukáška, Bianku, Viki, Helenku, 
Sabinku, Domiho a iných, ktorí pravidelne chodia na web, aby 
ich Božie slovo vnútorne budovalo a boli požehnaním vo 
svojich rodinách.   

Prosby: 
- za príchod nových mladých ľudí na elektronické 

korešpondenčné kurzy o chodení a partnerstve „Z lásky“;  
- za nového koordinátora služby Hľadaj a nájdi pre Slovensko; 
- za deti, ktoré na web stránku prichádzajú, nech môžu nájsť 

prijatie, Božie nasmerovanie a nový život v Kristu. 

N: 2. 10. 2022, Text: 1. Samuelova 7, 12b 
Oblasť: Jesenné akcie 

Vďaky: 
- za ochranu a požehnanie v letnom období; 
- za Božie vedenie v čase pandémie i počas dramatickej 

situácie vo svete; 
- za všetkých podporovateľov a modlitebníkov, ktorí sú s nami  

i v neistých časoch. 
Prosby: 
- za pripravované akcie počas jesene a zimy 2022, aby sa 

mohli uskutočniť (víkendovky, Konferencia detských 
služobníkov, kurzy a školenia pre pracovníkov s deťmi); 

- za priaznivú situáciu v krajine i vo svete, aby sa evanjelium 
mohlo slobodne šíriť a prinášať svetlo do tmy;  

- za vernosť a vytrvalosť v povolaní, do ktorého nás Pán Boh 
vedie. 

N: 12. 6. 2022, Text: 1. Petra 5, 7 
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou  

(Michal a Zuzana Fraňovci) 

Vďaky: 
- za porozumenie a lásku v manželstve, za dobrý vzťah 

s našimi dcérkami a prajeme si, aby to Pán Ježiš 
vypôsoboval i naďalej;  

- za znovuotvorenie Klip-Klap Klubu (KDZ) v Devínskej Novej 
Vsi. Po veľkonočných podujatiach na tunajších školách začalo 
naň chodiť veľa nových detíi;  

- za všetkých spolupracovníkov, dobrovoľníkov, modlitebníkov 
a podporovateľov, ktorí spoločne tvoria veľkú rodinu Detskej 
misie. 

Prosby: 
- Zuzka sa stará o viacero žien, ktoré prechádzajú v živote 
ťažkým obdobím. Prosme o múdrosť a silu pre Zuzku ku tejto 
službe. 

- Modlime sa za našich susedov a priateľov, za to, aby sme im 
mohli vydať jasné svedectvo o Pánovi Ježišovi. Viacerí z nich 
idú dať svoje deti na naše tábory.  

- Naša dcéra Lenka bola prijatá na novú školu. Prosím, modlite 
sa, aby si na škole našla dobrých kresťanských priateľov. 

- Prosme o múdrosť pre Michala za múdre plánovanie 
a vedenie služby Detskej misie.

http://www.hladajanajdi.sk
http://www.hladajanajdi.com/


N: 19. 6. 2022, Text: 1. Jána 5, 14 
Oblasť: Bratislava (Ľubica a Jozef Kováčovci) 

Vďaky: 
- za ukončenie online klubov Hľadači pokladov a za stretnutie 

naživo s deťmi a rodičmi;  
- za našich verných spolupracovníkov v kluboch: Kristínu, 

Jozefa, Tracyho a Noemi;  
- za možnosť šírenia misijnej literatúry v ukrajinčine na ZŠ 

Tbiliská, Hubeného, Riazanská, Sibírska a Česká. 
Prosby: 
- za následnú prácu s deťmi, ktoré navštevovali kluby: učenie 

biblických veršíkov, kontakty a návštevy;  
- za Božie vedenie, silu a zdravie počas našej služby pri 

dennom tábore a na Učeníku 2022;  
- za doplnenie prípravných výborov pre oblasť Bratislavy 

a službu Učeníka. 

N: 26. 6. 2022, Text: 3. Jána 1, 4 
Oblasť: Stredisko Prameň (Jarka a Igor Pankuchovci) 

Vďaky: 
- za možnosť pripravovať letné tábory v tomto stredisku už 24. 

rok; 
- za zdravie a posilnenie do práce pre všetkých pracovníkov 

a brigádnikov strediska; 
- za to, že môžeme byť príkladom pre okolie pri zveľaďovaní 

tohto miesta a starostlivosti oň vďaka finančnej podpore 
darcov, vďaka nadšeniu a energii do práce, ktorú nám Boh 
dáva. 

Prosby: 
- za to, nech sme všetci pracovníci strediska poslušní 

Božiemu vedeniu, nech je Božia moc, a nie naša zdrojom 
našej sily, ochoty a nadšenia slúžiť; 

- za nájdenie správneho a ochotného človeka na upratovanie 
cez letnú sezónu až do konca septembra; 

- za múdrosť pri pokračovaní v rekonštrukcii hlavnej budovy 
a chatiek, o správne načasovanie, postupnosť a dostatok 
prostriedkov na to. 

N: 3. 7. 2022, Text: Filipským 2, 14 - 15 
Oblasť: Orava a Liptov (Andy a Martina Alboiu) 

Vďaky: 
- za Klub Dobrej zvesti v Ružomberku a za deti, ktoré sa ho 

zúčastňujú; 
- za Stavbársku párty, ktorú sme mohli mať pred letnými 

prázdninami v Liptovskom Petre, Važci a v Ružomberku; 
- sme vďační Pánu Bohu za ochotných vedúcich a zdravotníkov, 

ktorí sa pridajú na letné tábory. 
Prosby: 
- za detský ART tábor, ktorý bude po dlhšej dobe 

organizovaný na strednom Slovensku, v Škole v prírode v 
Hutách; 

- za Božiu ochranu a silu počas letných pobytových a 
denných táborov a evanjelizacií. 

N: 10. 7. 2022, Text: Židom 4, 14 - 16 
Oblasť: Práca s deťmi a predaj literatúry 

(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- za to, že môžeme patriť a slúžiť Bohu, ktorý nám rozumie 

a cíti s nami, posiela milosť a pomoc v pravý čas; 
- za bohaté možnosti služby počas leta, za všetky deti 

prihlásené na letné tábory (pobytové i denné); 

Vďaky: 
- za všetkých dobrovoľníkov, ktorí slúžia na táboroch ako vedúci, za 

ich ochotu vyčleniť si časť dovolenky alebo prázdnin pre službu. 
Prosby: 
- za požehnanie, ochranu a pomoc počas letných táborov (jeden 

detský turnus v Častej začal práve dnes, denný tábor v Devínskej 
Novej Vsi začína zajtra); 

- za to, aby Pán Boh začal v mnohých detských srdiečkach konať 
a meniť ich životy; 

- za jednotu a dobrú spoluprácu v tímoch medzi vedúcimi, za dobré 
svedectvo viery pre deti. 

 N: 17. 7. 2022, Text: Žalm 112, 7 
Oblasť: Práca s deťmi a dobrovoľníkmi  

(Zuzana Magdošková) 

Vďaky: 
- za otvorenie klubu v Petržalke (vypočutá modlitba). Za 

vychovávateľku Anku, ktorá odvážne vykomunikovala s pani 
riaditeľkou a rodičmi dôležitosť klubu. Za 18 detí, ktoré 
prichádzajú a túžia poznávať Pána Boha a žiť podľa Jeho Slova; 

- za možnosť znovu otvoriť klub v internátnej škole pre deti 
s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch, pretože 
tieto deti veľmi potrebujú počuť, že aj keď sú špeciálne, Pán Boh 
nerobí chyby, má ich rád a má aj pre ne dobrý plán; 

- za obetavých a ochotných vedúcich na letné tábory.   
Prosby: 
- za rodičov detí z klubu v Petržalke, aby videli dobré ovocie 

Božieho Slova a nebránili deťom prichádzať v budúcom šk. roku 
na klub a dôverovali vyučovaniu Detskej misie;  

- za nájdenie učiteľov v blízkosti Brezolúp, ktorí by prichádzali 
k deťom s biblickým posolstvom, pretože pre mňa je to 
z Bratislavy ďaleko; 

- za spasenie detí na táboroch a povzbudenie do života s Ježišom  
pre tých, ktorí Mu už patria.   

N: 24. 7. 2022, Text: Žalm 78, 4 
Oblasť: Košice (Danka Plevová) 

Vďaky: 
- za zbory a jednotlivcov, ktorí sa zapojili do prípravy batôžkov pre 

deti na Ukrajine; 
- za otvorené dvere v cukrárni, kde môžem opäť usporiadať PÁRTY 

klub pre verejnosť; 
- za ochotných dobrovoľníkov, vedúcich do tábora, ktorí svoju 

radosť zo spasenia v Pánovi Ježišovi chcú rozdávať ďalej. 
Prosby: 
- za detský tábor v Mlynčekoch (24. 7. - 30. 7.) - za Božiu ochranu 

na každý deň a noc v tábore; 
- nech veriace deti načerpajú povzbudenie a odvahu nasledovať 

Pána Ježiša a deti z neveriacich rodín nech porozumejú Jeho 
ponuke lásky, záchrany a jedinej cesty života; 

- za ďalšieho spolupracovníka pre východné Slovensko. 

N: 31. 7. 2022, Text: Izaiáš 45, 18 - 19 
Oblasť: Nitra (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za tábor mladšieho dorastu, ktorý sa naplnil ešte v máji; 
- za nových členov do tímu mladšieho aj staršieho dorastu; 
- za požehnaný čas na teambuildingu staršieho dorastu. 
Prosby: 
- za mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili tábora staršieho dorastu, aby 

na nich Pán naďalej pracoval; 
- za múdrosť a požehnanie pri následnej práci s dorastencami; 
- za zdarný priebeh tábora mladšieho dorastu (7. - 13. 8. 2022) a 

za otvorenosť dorastencov pre evanjelium. 

N: 7. 8. 2022, Text: Zjavenie 4, 11 a 5, 12 
Oblasť: Martin a okolie (Andrea Beniačová) 

Vďaky: 
- Nech chvála zaznieva neprestajne z našich sŕdc nášmu 

Stvoriteľovi a Spasiteľovi; 
- za príležitosť hovoriť o Stvoriteľovi a Jeho diele spásy na 

denných táboroch v oblasti a dorastovom tábore v Tatrách; 
- za dobrovoľníkov, ktorí obetovali svoje dovolenky a čas, aby 

slúžili svojmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi a zdieľali svoju 
skúsenosť s Ním deťom a tínedžerom. 

Prosby: 
- za to, aby sa deti i tínedžeri učili vidieť za všetkými „darmi“ vo 

svojom živote ich Stvoriteľa a Záchrancu a bolo ich srdce 
naplnené vďačnosťou a chválou k Nemu; 

- za to, aby deti i tínedžeri videli vo svojom životnom príbehu, 
nech už je akýkoľvek, Božie dotyky. Videli potrebu Jeho 
prítomnosti a učili sa kráčať s Ním každý deň; 

- za požehnanie táborov v auguste a efektívne plánovanie vecí 
do nového školského roka v súlade s Božou vôľou. 

N: 14. 8. 2022, Text: Lukáš 12, 31 - 32 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za deti, hoci v súčasnosti len malé stádočko, ktoré vytrvalo 

robia korešpondenčné kurzy;  
- za niekoľko nových detí, ktoré pribudli v poslednom polroku; 
- za to, že korešpondenčné kurzy majú stále čo povedať 

dnešným deťom, lebo sú nadčasové a biblicky verné. 
Prosby: 
- za to, aby posolstvo obsiahnuté v jednotlivých lekciách zasiahlo 

detské srdcia a aby sa to odrazilo v ich životoch; 
- za viac zapojených detí a pravidelnosť v písaní; 
- za múdrosť a vedenie pri odpisovaní deťom. 

N: 21. 8. 2022, Text: Žalm 42, 2 - 3 
Oblasť: Camp Učeník 2022 (manželia Kováčovci) 

Vďaky: 
- za požehnanie doterajších 16. ročníkov Učeníka, ktoré nás 

budovali v duchovnom raste a v učeníckej službe; 
- za dobré podmienky, ktoré máme počas Učeníka v Stredisku 

DM v Častej. Ďakujme za manželov Pankuchových, Šimona, 
Mareka, Janku a Rudka a všetkých dobrovoľníkov 
a brigádnikov. 

Prosby: 
- za naplnenie slov Žalmu 42, 2 – 3 pre celý priebeh Učeníka 

v zmysle hlavnej témy: Kam smerujú naše túžby; 
- za požehnanie Požatevnej párty na Učeníku, kde si chceme 

pripomínať Božiu milosť a požehnanie pre deti, mladší dorast, 
starší dorast, denné tábory a iné misijné aktivity. 

N: 28. 8. 2022, Text: Rímskym 10, 13 - 15 
Oblasť: Kluby Dobrej zvesti 

Vďaky: 
- za novootvorené Kluby Dobrej zvesti – V Košiciach – Nad 

Jazerom a v Bratislave – Petržalke; 
- za verných spolupracovníkov, ktorí konajú s láskou službu 

deťom na kluboch; 
- za rodičov, ktorí umožňujú svojim deťom, aby chodili na kluby. 

Modlime sa za to, aby nielen deti, ale aj rodičia mohli prísť 
k poznaniu pravdy. 
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