
 

MODLITEBNÝ LIST 
Nový život deťom Slovenska

N: 23. 4. 2017, Text: Žalm 103, 11 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za to, že deti môžu úžasnú zvesť o spasení poznávať aj 

vďaka lekciám z korešpondenčných kurzov. 
- za letáky, ktoré boli rozdané počas akcií na ZŠ a cez ktoré               

si deti môžu objednávať korešpondenčné kurzy. 

Prosby: 
- za to, aby Pán Boh vzbudil túžbu v ďalších deťoch a 

dorastencoch dostávať naše korešpondenčné kurzy,  
- za to, aby si deti objednali korešpondenčné kurzy aj vďaka 
 letákom, ktoré dostali pred Vianocami a pred Veľkou nocou. 

N: 30. 4. 2017, Text: Matúš 24, 35 
Oblasť: Literatúra (Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za vydanie peknej farebnej brožúrky Každý deň s Bohom, 

ktorá pomáha mladším školákom čítať si pravidelne Bibliu, 
- za poučný a inšpirujúci materiál o Martinovi Lutherovi, 
- za balíček pre letné tábory s indiánskou tematikou. 

Prosby: 
- za dokončenie rozpracovaných materiálov o Petrovi, 

pokračovanie materiálu pre predškolákov (Malé deti môžu 
poznať Boha…), za párty balíčky, 

- za preklad a dokončenie korešpondenčného kurzu pre 
tínedžerov s tématikou vzťahov, 

- za prípravu podkladov k letným táborom - aby bolo všetko 
načas nachystané. 

N: 7. 5. 2017, Text: Lukáš 10, 2 
Oblasť: Priama práca s deťmi a predaj 

literatúry (Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- za Jeho vedenie, starostlivosť, pomoc a požehnanie, ktoré 

sme mohli zakúsiť v priamej službe deťom (Tento mesiac 
pomaly ukončujeme rozbehnuté Kluby Dobrej zvesti, aby 
sme sa mohli plne sústrediť na prípravu letných misijných 
aktivít.) 

- za všetky deti, ktoré počas tohto školského roka navštevovali 
KDZ, 

- za všetkých verných a vytrvalých dobrovoľných pracovníkov, 
ktorí vyučujú alebo pomáhajú v kluboch. 

Prosby: 
- za to, aby deti z klubov počas leta na Pána Boha nezabudli, aby 

mohli mnohé z nich prísť na letné tábory, 
- v službe Klubov Dobrej zvesti sú stále rezervy, preto túžime, 

aby sa ich po celom Slovensku mohlo otvoriť oveľa viac, 
- za to, aby si Pán vyvolil ďalších služobníkov a vzbudil túžbu 

v ich srdciach založiť a viesť KDZ. 

N: 14. 5. 2017, Text: Ján 6, 35 
Oblasť: Úrad Detskej misie 

Vďaky: 
- za financie, ktoré Pán Boh posiela vždy včas, 
- za vylepšenie internetového pripojenia a zdieľania dokumentov 

v rámci úradu Detskej misie, 
- za dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú s administratívnymi 

prácami v úrade. 
Prosby: 
- za plynulosť a pružnosť pri organizačnom zabezpečení letných 

táborov, 
- za múdrosť pri spracovávaní podkladov pre účtovníctvo. 

N: 21. 5. 2017, Text: Rímskym 10, 9 - 11  
Oblasť: Predtáborové sústredenie 

Vďaky: 
- za každého dobrovoľníka, ktorý sa prihlásil do služby v letnom 

tábore, 
- za Stredisko Prameň, kde môžeme pravidelne organizovať 

sústredenia pre dobrovoľníkov i tábory pre deti a dorast. 
Prosby: 
- za dobré zvládnutie všetkých úloh pred táborom i v tábore, za 

jednotu v každom tíme, 
- za správne postoje sŕdc všetkých pracovníkov i dobrovoľníkov, 

kt. v lete budú slúžiť chlapcom a dievčatám. 

N: 28. 5. 2017, Text: Kolosenským 4, 3 - 4 
Oblasť: Práca s dorastom (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za slobodu v našej krajine zvestovať evanjelium dorastencom, 
- za 11-členný tím, ktorý má nadšenie a túžbu zvestovať 

evanjelium dorastencom v projekte Evanjelizácie na internátoch 
stredných škôl na Slovensku, 

- za Božiu zhovievavosť voči hriešnikom. 2Pt 3, 9 
Prosby: 
- za to, aby Pán Boh otváral dvere na školách a internátoch pre 

zvesť evanjelia,  
- za to, aby Pán Boh požehnal tábory pre dorastencov, 
- za projekt Evanjelizácie na internátoch stredných škôl na 

Slovensku. 

N: 4. 6. 2017, Text: Matúš 9, 35 - 38  
Oblasť: Dobrovoľníci 

Vďaky: 
- Sme vďační Pánovi za dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní zapojiť sa 

do Božej žatvy. Vďaka nim môže letná služba zahŕňať mnohé 
oblasti – letné tábory, evanjelizácie na sídliskách, denné tábory, 
športové dni. Bez dobrovoľníkov by tieto aktivity neboli možné, 

- Tešíme sa, že vidíme v nasledovaní Pána Ježiša u mladších 
dobrovoľníkov progres aj vďaka zapojeniu sa do dobrovoľných 
aktivít, 

- Sme vďační Pánovi za mnohé povzbudenie, ktoré sme cez 
životy a službu dobrovoľníkov prijali. 

Prosby: 
- Prosíme, aby mnoho dobrého ovocia vzišlo i z tohtoročnej práce 

dobrovoľníkov v letnej misii, 
- Vyprosujeme Božie požehnanie a ochranu pre nich i pre ich 
 rodiny, 
- Modlime sa za to, aby sa našli dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní 

od septembra prevziať na seba zodpovednosť za organizovanie 
Klubu Dobrej zvesti. 

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. 

N: 12. 2. 2017, Text: Izaiáš 12, 3    
Oblasť: Bratislava (Ľubica a Jozef Kováčovci)  

Vďaky: 
- za požehnaný začiatok klubovej práce (klub Audiencia u 

Kráľa sa uskutočnil napriek snehovej metelici - vypočuté 
modlitby),  

- za nových mladých spolupracovníkov na klube: Evku, 
Anitku, Pavlínku, Jožka, Alžbetku, Mateja, 

- za dobrú a tvorivú duchovnú atmosféru v práci s 
predškolákmi v materskej škôlke na Tupolevovej ulici v 
Petržalke. 

Prosby: 
- za dobré využitie poznatkov z kurzu Mladých misijných 

pracovníkov “A", ako aj Oblastnej konferencie DM v Novom 
Meste nad Váhom (21. 1. 2017 a 11. 2. 2017), 

- za požehnanie Stretnutia priateľov DM v Častej a nové 
duchovné impulzy do misijnej práce s deťmi i dorastom  

  (4. 3. 2017),  
- za prípravu, organizáciu a požehnaný priebeh kurzu 

Efektívne vyučovanie detí - stupeň 1 v Bratislave. Kurz sa 
začína 17. 3. 2017. Modlime sa, aby výsledkom kurzu boli 
nové misijné kluby.



-
N: 19. 2. 2017, Text: 2. Korintským 5, 17 

Oblasť: Zimný tábor dorastu (Vladimír Terem) 

Prosby: 
- Dnes začíname v Častej zimný tábor. Prosím, modlime sa za 

dorastencov týmito veršami: ABY V NICH PRACOVAL SVÄTÝ 
DUCH Ján 16:8  A keď príde, poučí svet: o hriechu a o 
spravodlivosti a o súde; Keď však príde On, Duch pravdy, 
uvedie vás do všetkej pravdy, 

- za to, ABY ICH BOH PRITIAHOL K SEBE Ján 6:44  Nikto 
nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, 
a ja ho vzkriesim v posledný deň.,  

- za to, ABY SA UČILI ŽIŤ NA BOŽIU SLÁVU Rímskym 
12:1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, 
vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu 
rozumnú službu Bohu. 

N: 26. 2. 2017, Text: 1. Petra 5, 7 
Oblasť: Martin (Ľubomír Marhofer) 

Vďaky: 
- za nové možnosti služby deťom v dvoch kluboch na ZŠ v 

Martine a Belej,  
- za dvoch nových dorastencov, ktorí v kluboch pomáhajú - 

Katka a Martin, 
- za dostatok síl a múdrosti počas konferencie v Kroměříži. 

Prosby: 
- za dobrú prípravu Dňa Detskej misie v Častej a za ľudí, ktorí 
 tam prídu, 
- za študentov, ktorí boli v Ružomberku na seminári, aby si 
 dôsledne pripravovali svoju službu deťom na každé 

stretnutie. 

N: 5. 3. 2017, Text: Žalm 32, 8 
Oblasť: Zvolen (Vladimír Terem) 

Vďaky: 
- za to, že nás Pán svojím Duchom dvíha, zmocňuje a 

napomína, 
- za to, že pred Vianocami sme mohli navštíviť s kresťanským 
 programom niekoľko škôl. A to aj preto, že Pán Boh povolal do 

tejto aktivity konkrétnych ľudí, ktorým sa podarilo vybaviť 
vstup do týchto škôl, 

- za Lucku, ktorá počas jedného Klubu Dobrej zvesti 
 porozumela, že odpustenie hriechov nie je viazané na „spoveď 

v kostole“ a na kostol ako miesto. 

Prosby: 
- za nových dobrovoľníkov v oblasti, ktorí prežijú Božie 

povolanie do služby deťom, 
- Od 9/2017 by sme chceli mať nový KDZ v ZŠ v B. Bystrici. 

Modlime sa aby nám Pán Boh otváral dvere. 

N: 12. 3. 2017, Text: 5. Mojžišova 31, 6 
Oblasť: Košice (Andrea Sabolová a Danka Plevová) 

Vďaky: 
- za Božie zasľúbenia, na ktorých môžeme stavať našu službu a sú 

pre nás povzbudením na každý deň, 
- za tím dobrovoľníkov a za to, že napriek našej rôznosti nás Pán 

učí jednote a spolupráci na spoločnom cieli	  –	  spasenie detí 
a dorastencov, 

- za darcov, ktorí vytrvalo podporujú túto prácu a žehnajú jej 
svojimi modlitbami. 

Prosby: 
- za to, aby nás napĺňalo Božie odhodlanie vstupovať do nových 

vecí, ktoré nám On sám pripravuje, 
- za rodičov detí, aby si uvedomovali zodpovednosť, ktorá im bola 

zverená a vychovávali svoje deti v láske, stanovovali zdravé 
pravidlá a hranice a ak poznajú Pána, viedli svoje deti k bázni 
pred Pánom, 

-‐ za učiteľov besiedok a pracovníkov s deťmi, aby vedeli jasne 
a dôrazne zvestovať deťom pravdy Božieho slova. (Kurz Efektívne 
vyučovanie detí 1 v Michalovciach začína 17. 3. 2017). 	  

N: 19. 3. 2017, Text: Žalm 100, 2 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za študentov, ktorí sa prihlásili na kurzy Efektívne vyučovanie 

detí (Bratislava, Michalovce), 
- za absolventov našich kurzov, ktorí uplatňujú nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti v praxi, 
- za vyučujúcich z radov dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri 

vyučovaní na kurzoch. 

Prosby: 
- za zdarný priebeh kurzov, ktoré práve tento týždeň začali, 
- za ochotu študentov zakladať Kluby Dobrej zvesti a ísť medzi 

deti, ktoré nechodia do kostolov a zhromaždení, 
- za vytrvalosť v službe a múdrosť pri organizovaní vzdelávania. 

N: 26. 3. 2017, Text: Matúš 6, 25 
Oblasť: Stredisko Prameň  

(Jarka a Igor Pankuchovci) 
Vďaky: 
- za postupné napredovanie nadstavby budovy C (zatepľovanie, 

podlaha, rozvody), 
- za kuchára Lukáša a jeho doterajšiu prácu v strediskovej 

kuchyni, 
- za dobré využitie areálu spoločenstvami kresťanov – deťmi, 

mladými, rodinami, zbormi. 

Prosby: 
- za požehnanie brata Lukáša - kuchára, ktorý sa rozhodol hľadať 

si inú prácu. Prosíme, aby ho Pán viedol, posilňoval a dával mu 
príležitosti k službe, 

-‐ za príchod  šikovného a ochotného kuchára na uvoľnené 
 pracovné miesto. Prosíme, aby to bol človek, ktorý to bude 

vnímať ako svoje povolanie, miesto, kde ho Pán chce mať, 
-‐ za pokrytie nákladov prestavby budovy C, za napredovanie prác, 
 za zdravie a silu k práci, za dobrovoľníkov (elektrina, obklady, 

priečky). 

N: 2. 4. 2017, Text: 1. Korintským 15, 3 - 4  
Oblasť: Predveľkonočné akcie na ZŠ 

Vďaky: 
- za otvorené dvere škôl, nie je to samozrejmosť, že môžeme 

prichádzať na pôdu štátnych škôl so zvesťou evanjelia, 
- za ochotných dobrovoľníkov, ktorí nesú Dobrú správu spolu s 

nami, 
- za ústretovosť riaditeľov a učiteľov škôl, ktorí nám umožňujú 

prichádzať do tried medzi deti. 

Prosby: 
-  za dobrú organizáciu programu, za fungujúce technické 

zabezpečenie a za dostatok spolupracovníkov,. 
- za pozorné srdcia detí, aby pochopili zmysel Ježišovej obete 

pre ich osobné životy, 
- za rodičov detí a učiteľov, aby aj oni smeli byť zachránení. 

N: 9. 4. 2017, Text: Žalm 28, 7 
Oblasť:Internetová stránka Hľadaj a nájdi 

(Jarka Pankuchová) 

Vďaky: 
- za nové deti, ktoré prišli na web hladajanajdi.sk, 
- za nápad a prípravu elektronických biblických kurzov. Za 

kvalitné a jasné biblické lekcie tohto nového obsahu, 
- za pomoc českej Detskej misie pri príprave elektronických 

kurzov. 

Prosby: 
- za príchod nových detí na stránku a ich duchovné narodenie či 

rast vďaka nej, 
- za hladké a úspešné spustenie elektronických kurzov a aby boli 

u detí obľúbené, 
-‐ za múdrosť pri príprave propagácie	  elektronických kurzov. 

Prosíme, aby sa o nich dozvedelo čo najviac detí a aby sme 
našli efektívne a finančne nenáročné cesty propagácie. 

N: 16. 4. 2017, Text: Žalm 86, 5 
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou  

(Zuzka a Michal Fraňovci) 

Vďaky: 
- za Slobodu k zvestovaniu evanjelia, ktorú máme na Slovensku, 
- za každého spolupracovníka DM – za pracovníkov, 

dobrovoľníkov, modlitebníkov a podporovateľov. Je pre nás 
radosťou, že smieme toľkí spolupracovať na nesení evanjelia 
mladej generácii, 

- za dobrú spoluprácu s Detskými misiami v okolitých krajinách, 
s českou, maďarskou, poľskou a rumunskou, aby sme mohli 
deťom priniesť nové materiály, učiteľom ponúknuť rozmanité 
školenia a získať nové inšpirácie pre službu. 

Prosby: 
- za ovocie z klubov na základných školách, ktoré boli 

zorganizované pred Veľkou nocou, 
- za nových pracovníkov do nových oblastí – Záhorie, Gemer, juh 
 Slovenska, Liptov - Tatry - Spiš, Severné Považie, Kysuce 

a Orava, Severovýchod Slovenska, 
- za to, aby naše srdcia horeli láskou k Pánovi Ježišovi a On bol 

pre nás vzácnejší než čokoľvek iné. 


