
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: Dobrovoľníci 
Modlime sa za budovanie tímov dobrovoľníkov,                  
za miestne výbory, za otvorené srdcia i dlane. 

MODLITEBNÝ LIST 
Nový život deťom Slovenska

N: 30. 8. 2020, Text: Žalm 50, 23 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za ďalšie nové deti, ktoré radi študujú Božie slovo cez 

korešpondenčné kurzy; 
- za vytrvalosť detí pri dopisovaní. 

Prosby: 
- za to, aby deti dobre chápali lekcie a múdrosť pre 

pracovníkov pri odpisovaní na ich otázky; 
- za Božiu ochranu a zdravie pre staršie pracovníčky                   

v kurzoch. 

N: 6. 9. 2020, Text: Žalm 56, 4 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za možnosť uskutočniť kurzy A a B v BA ešte pred 

epidémiou; 
- za technické prostriedky, ktoré nám umožňujú aspoň na 

diaľku sa povzbudzovať, vzdelávať a vyučovať Božím slovom. 

Prosby: 
- za kurz Efektívne vyučovanie detí, stupeň 1 v BA a kurz pre 

prácu s predškolákmi v KE, ktoré by sme chceli pripraviť 
počas jesene; 

- za nové nápady a možnosti pre vzdelávanie pracovníkov, za 
múdrosť a ochranu pri príprave kurzov v ďalšom období. 

N: 13. 9. 2020, Text: Žalm 57, 10 - 11 
Oblasť: Začiatok školského roka 

Vďaky: 
- za deti, ktoré počúvajú evanjelium a za rodičov i učiteľov, 

ktorí sú ústretoví a dovolia deťom počúvať Božie pravdy; 
- za priaznivú situáciu v našej krajine, ktorá nám ešte stále 

dovoľuje vchádzať na pôdu škôl s dobrou zvesťou.  

Prosby: 
- za pokojný rozbeh nového školského roka, za múdrosť a 

rozvahu tých, ktorí sú v moci postavení; 
- za nové možnosti pre Kluby Dobrej zvesti (priama služba          

i služba cez internet). 

N: 20. 9. 2020, Text: Jakub 1, 5 
Oblasť: Národný výbor (Michal Fraňo) 

Vďaky: 
- za výsadu spoločného hľadania Božej vôle a smerovania 

Detskej misie; 
- za Božiu jednotu a pokoj vďaka spoločným modlitbám pri 

rozhodovaniach. 

Prosby: 
- za víziu a múdrosť do budúcna; 
- za užšiu spoluprácu národného výboru s oblastnými výbormi 

Detskej misie.  

N: 27. 9. 2020, Text: 2. Petra 1, 16 
Oblasť: stránka Hľadaj a nájdi  

(Jarka Pankuchová a Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za príležitosť priniesť v čase bez možnosti osobného kontaktu 

s deťmi evanjelium a Božie pravdy prostredníctvom webu 
www.hladajanajdi.sk; 

- za pomoc nových kolegov a dobrovoľníkov pri vkladaní nových 
lekcií, videí a aktivít; za nových sprievodcov deťom po 
stránke a za túžbu viacerých detí poznávať Boha.  

Prosby: 
- za to, aby sa obsah stránky dotýkal detí a ich srdca. Nech 

môžu vidieť súvislosť medzi príbehmi a ich bežným životom, 
prežívať Božiu blízkosť a Jeho záujem o nich;  

- za múdrosť a empatiu sprievodcov detí po web stránke. Nech 
sú aj oni naďalej zakotvení v Bohu a nech sú si plne vedomí 
komu uverili a aká naliehavá je táto správa pre druhých.  

N: 4. 10. 2020, Text: 1. Kronická 29, 14 - 16 
Oblasť: modlitby za dobrovoľníkov                         

a podporovateľov 

Vďaky: 
- Sme vďační, že to, čo sme od Boha prijali, Mu smieme dávať 

k dispozícii (náš čas, námahu i peniaze), aby si to použil a 
oslávil sa cez to v práci na Jeho diele; 

- Sme vďační Pánu Bohu za to, že môžeme vidieť, ako sa On 
verne o svoje dielo stará. Posiela verných spolupracovníkov, 
dobrovoľníkov, modlitebníkov, podporovateľov. Bez týchto 
vzácnych ľudí by Detská misia nemohla existovať a plniť svoje 
poslanie.  

Prosby: 
- Čím ďalej, tým budú väčšie tlaky, aby sa šírenie evanjelia 

brzdilo. Božie kráľovstvo má však potenciál napredovať a 
víťaziť. Zmobilizujme sa k modlitbám, aby Božie dielo naozaj 
išlo dopredu. Prosme Boha o ďalších verných modlitebníkov;  

- Modlime sa za ľudí, ochotných prevziať vedenie Klubov Dobrej 
zvesti. Veľmi túžime, aby sa táto služba po Slovensku 
rozrástla.  

N: 14. 6. 2020, Text: Žalm 32, 8    
Oblasť: Národný riaditeľ 

(Zuzana a Michal Fraňovci) 

Vďaky: 
- za Božie zastavenie, upokojenie a nové nasmerovanie na 

dôležité veci, ktorého sa nám dostalo v čase koronakrízy 
ako rodine; 

- za Božiu ochranu, za dobré nabehnutie na systém 
domáceho vzdelávania;  

- za istotu Božej prítomnosti vo všetkom, čo sa deje. 

Prosby: 
- Nie je ľahké viesť organizáciu v čase, v ktorom sa veľa 

vecí okolo nás mení. Prosím, modlite sa za múdrosť pri 
rozhodovaní a vedení, aby sme hrozby menili s Božou 
pomocou na príležitosti;  

- Modlime sa za nových pracovníkov pre DM na Slovensku. 
Žatvy je totiž veľa, ale pracovníkov málo.

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


N: 21. 6. 2020, Text: Žalm 27, 10  
Oblasť: Stredisko Prameň  

(Jarka a Igor Pankuchovci) 

Vďaky: 
- Ďakujeme Hospodinu za dokončenie projektu koreňovej 
čistiarne odpadových vôd; za dostatok síl, pomoci 
dobrovoľníkov a zamestnancov, za zabezpečenie finančných 
zdrojov (vypočutá modlitba); 

- Ďakujeme za všetkých priateľov Strediska Prameň, ktorí 
podporili toto miesto v čase vypuknutia koronakrízy a pomohli 
tak zbierkou udržať jeho chod na viac ako 3 mesiace.  

Prosby: 
- za postupný návrat „života“ do strediska a príchod rodín, 

menších skupín a detí; 
- za pracovníka na pomoc s upratovaním priestorov strediska 

počas letnej sezóny.  

N: 28. 6. 2020, Text: Ján 5, 24 
Oblasť: Zvolen (Vladimír Terem) 

Vďaky: 
- Pred časom nastalo zvláštne obdobie. Ešte nikdy sme sa 

neprestali stretávať s deťmi v strede školského roka. Aj toto 
obmedzenie a núdza ma viedlo k tomu, aby som 
predovšetkým pre deti nahrával krátke videá inšpirované 
Knihou zázrakov. Vďaka za Božie pohnutie k takémuto 
spôsobu, ktorý som nikdy predtým nerobil. Vďaka za 
technické a praktické zabezpečenie k tejto službe. 

Prosby: 
- Verím, že v lete sa už môžeme vrátiť k deťom a osobne im 

odovzdávať evanjelium. Je to dobre. Prosím však o to, aby 
sme múdro a cielene aj naďalej rozvíjali šírenie evanjelia v 
online priestore. Potrebujeme k tomu zručnosti, skúsenosti 
a obdarovanie tvoriť vhodný obsah. 

N: 5. 7. 2020, Text: Zjavenie Jána 2, 25 
Oblasť: Práca s deťmi a dobrovoľníkmi 

(Zuzana Magdošková) 

Vďaky: 
- za ochotných dobrovoľníkov a ich zápal a odvahu pri šírení 

dobrej správy deťom a ich vítanú pomoc s technickými 
potrebami v službe; 

- za požehnanie pri prekladoch materiálov pre deti. 

Prosby: 
- za Božiu múdrosť a vedenie pri hľadaní nových možností a 

spôsobov služby deťom v tomto zvláštnom období a po 
ňom; 

- za Božiu ochranu detí i vedúcich pri priamych stretnutiach, 
ktoré organizujeme, a Božie pôsobenie v ich srdciach. 

N: 12. 7. 2020, Text: 2. Mojžišova 15, 2 - 3 
Oblasť: Grafické práce, práca s deťmi  

(Martina Šimová) 

Vďaky: 
- za moju rodinu, deti i manžela Vladka, že môžeme byť 

zjednotení vo viere v Pána Ježiša.  

Prosby: 
- za naše slovenské rodiny, aby svoje životy obracali k Bohu a 

aby sme mali slobodu aj zapálenie im hlásať evanjelium Pána 
Ježiša.  

 N: 19. 7. 2020, Text: Žalm 27, 1 a 13 - 14 
Oblasť: Košice (Andrea Sabolová) 

Vďaky: 
- za dobrotivosť Hospodinovu, ktorú môžem vnímať nad našou 

krajinou a v priateľovi, ktorého mi dal do života; 
- za deti, dorastencov a rodičov a vedúcich, v životoch ktorých 

môžem vnímať pevné srdce, ktoré očakáva Hospodina. 

Prosby: 
- za to, aby sme v každý čas, pohody aj nepohody, verili             

v dobrotivosť Hospodinovu a očakávali vždy na Neho;  
- za to, aby sa aj toto leto mohol Hospodin stať pre mnoho detí 

a dorastencov ich svetlom a spásou. 

N: 26. 7. 2020, Text: Ján 10, 27 - 28 
Oblasť: Košice (Daniela Plevová) 

Vďaky: 
- za to, že ešte trvá čas milosti niesť deťom dobrú správu, že 

Pán Ježiš dáva večný život a isté bezpečie je v Jeho rukách; 
- za deti, ktoré sa prihlásili do letného tábora - aby mohli 

spoznať a uveriť v Pána Ježiša. 

Prosby: 
- za to, nech smieme počas leta priniesť evanjelium mnohým 

novým deťom;  
- za zdravie najmladšieho syna Jožka, ktorý po lete nastúpi do 

prvej triedy. 

N: 2. 8. 2020, Text: Kazateľ 9, 8 
Oblasť: Bratislava (Ľubica a Jozef Kováčovci) 

Vďaky: 
- za možnosť komunikovať s deťmi a ich rodičmi cez mailovú 

komunikáciu; 
- za možnosť nahrávať a využívať videá počas pandémie. 

Modlíme sa, aby deti dobre využili evanjelizačné videá i videá 
zamerané na duchovný rast veriacich detí. 

Prosby: 
- za možnosť uskutočniť vzdelávací kurz Učeník 2020 v Častej 

27. 8. - 1. 9.2020. Potrebujeme k tomu Božiu múdrosť pri 
organizácii, ochotu lektorov, záujem účastníkov a služby 
strediska v Častej; 

- za  Božiu milosť pre priamu prácu na Kluboch Dobrej zvesti       
v novom školskom roku a obetavý tím spolupracovníkov a 
miestneho výboru. 

N: 9. 8. 2020, Text: Rímskym 8, 28 
Oblasť: Nitra (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za to, že Božia misia ide nezastaviteľne ďalej aj počas tohto 

obdobia. (Skutky 1, 8); 
- za to, že Boh vo svojej všemohúcnosti používa všetky veci na 

dobré pri svojich deťoch (Rímskym 8, 28). 

Prosby: 
- za to, aby nám Pán Boh dával príležitosti zvestovať evanjelium 
či už priamo pri rôznych stretnutiach alebo nepriamo cez 
internet; 

- za to, aby sme sa mohli ďalej zlepšovať vo zvestovaní evanjelia 
aj v online svete. 

N: 16. 8. 2020, Text: Žalm 67, 2 - 4 
Oblasť: Práca s deťmi a predaj literatúry  

(Ľubica Hrušovská)  

Vďaky: 
- a chvály vzdajme za to, že Boh je dobrý, milostivý, spravodlivý, 
že je zvrchovaný a má všetko pod kontrolou; 

- za to, že je verný, stojí pevne pri nás a riadi našu letnú či už 
priamu alebo online službu. 

Prosby: 
- za blížiaci sa nový školský rok, aby sa otvorili školy a aby sa 

tým otvorili aj možnosti priamej služby na Kluboch Dobrej 
zvesti; 

- za  to, aby mnohé deti smeli spoznať Božiu cestu a prijali 
spásu, ktorú im Pán Ježiš ponúka (verš 3).  

N: 23. 8. 2020, Text: Zjavenie Jána 21, 1 - 4 
Oblasť: Literatúra (Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za Božiu ochranu v čase krízy (za ochranu rodín, Detskej misie 

i celej našej krajiny); 
- za všetky formy zvestovania evanjelia, ktoré nám poskytuje 

dnešná doba. 

Prosby: 
- za to, aby sme dokázali viac hľadieť k nebu a príliš sa 

nezamestnávali tým, čo nás drží na zemi (prednedávnom som 
čítala inšpirujúci výrok, že zemou len prechádzame, náš domov 
je v nebi…); 

- za to, aby sme čas a prostriedky, ktoré máme k dispozícii, 
správne využili. 


