
MODLITEBNÝ LIST 
Nový život deťom Slovenska

Vďaky: 
- za študentov, ktorých Pán Boh privádza na kurzy a otvára im 

srdce pre misiu medzi deťmi. 

Prosby: 
- za kurz Efektívne vyučovanie detí, stupeň 2 v BA, ktorý 

práve prebieha, nech je študentom povzbudením 
a vystrojením pre službu spaseným deťom, ktoré potrebujú 
duchovne rásť,  

- za dobrovoľníkov pre Dobrú správu naprieč Slovenskom 
(august 2018) a za školenie, ktoré chceme pre týchto 
dobrovoľníkov pripraviť, 

- za cirkevné zbory a jednotlivcov, ktorým by sme mohli byť 
ako misia podporou pri službe deťom a dorastencom (nové 
kontakty, nové možnosti pre vzdelávanie pracovníkov a 
spoluprácu).  

N: 29. 4. 2018, Text: 1. Korintským 15, 58 
Oblasť: internetová stránka  

(Jarka Pankuchová) 

Vďaky: 
- za školenie nových sprievodcov detí pre elektronické 

korešpondenčné kurzy (vypočutá modlitba); 
- za prvých dvadsať detí, ktoré dokončili viaceré príbehy na 

nových elektronických biblických kurzoch (EBK) a za deti, 
ktoré  pravidelne prichádzajú na stránku 
www.hladajanajdi.sk už niekoľko rokov; za ich túžbu hľadať 
odpovede a spoznávať Boha, 

- za možnosť ponúkať takýto cenný obsah založený na Biblii a 
časom overený používaním v Detskej misii. 

Prosby: 
- za deti, ktoré prichádzajú na internet, aby si z toho mnohého 

obsahu, zlého i dobrého mohli vybrať ten, ktorý by im 
pomohol spoznať Boha a duchovne rásť. Prosíme, aby si Pán 
použil k tomu aj stránku Hľadaj a nájdi,  

- za rozšírenie povedomia, že v SR takáto web stránka 
existuje, za pomoc čo najviac dobrovoľníkov pri propagácii 
EBK; 

- za sprievodcov, ktorí deťom píšu, aby mali múdrosť čo a ako 
deťom napísať. Prosíme, aby odrážali Boží charakter a boli 
deťom pomocou.  

N: 6. 5. 2018, Text: Žalm 145, 1 - 5 
Oblasť: Stredoeurópska konferencia DM 

Vďaky: 
- za to, že sa smieme stretávať na spoločných konferenciách, 

aby sme Pána oslavovali za to, čo koná v našich krajinách, 
- za povzbudenia, ktoré môžeme prijímať od kolegov z rôznych 

krajín, za nové inšpirácie, nápady a materiály, 
- za stredoeurópskeho riaditeľa – br. Sebastiána Edelmanna, 

ktorý s veľkým nasadením povzbudzuje krajiny, v ktorých už 
Detská misia funguje a zároveň sa snaží rozbiehať Detskú 
misiu v krajinách, kde zatiaľ nefunguje. 

Prosby: 
- za dobré zdravie pre br. S. Edelmanna – diétne problémy mu 

sťažujú službu i cestovanie, napriek tomu je však s veľkým 
nasadením často na cestách a navštevuje pracovníkov, 
pastorov, zbory, aby hľadal nových pracovníkov a rozbiehal 
službu v nových oblastiach. 

- Modlime sa za program konferencie, aby bol povzbudením 
pre pracovníkov a dal im odpovede na otázky, ktoré práve 
v sebe riešia.

N: 13. 5. 2018, Text: Židom 13, 6 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za deti, ktoré ešte stále odpisujú na papierové kurzy, 
- za rodičov a starých rodičov, ktorým záleží na duchovnom 
živote ich detí, 

- za deti, ktoré si pravidelne čítajú Božie slovo. 
Prosby: 
- za to, aby Božie slovo zasahovalo srdcia detí v tejto dobe, 
- za to, aby sa biblické kurzy (papierové i elektronické) dostali  

k deťom.    

N: 20. 5. 2018, Text: Príslovia 21, 31 
Oblasť: Sústredenie pred letnými tábormi 

25. - 27. 5. 2018 

Vďaky: 
- za ochotu súčasných vedúcich pridať sa do práce v LT 2018, 
- za každoročný kvalitný čas prípravy LT a budovanie vzťahov. 
Prosby: 
- za duchovné porozumenie Božieho slova, ktoré chceme v lete 

vyučovať deti v LT, 
- za zbožný život všetkých vedúcich. 

N: 27. 5. 2018, Text: Lukáš 24, 50 - 53 
Oblasť: Úrad Detskej misie 

Vďaky: 
- za ochotných dobrovoľníkov, ktorý nám pomáhajú so správou 

a vývojom webových služieb pre DM, 
- za Božie zaopatrenie pracovníkov a ich potrieb cez dary 

ochotných kresťanov. 
Prosby: 
- za hladký presun stránky DM na nový webhosting a 

emailhosting v priebehu roku 2018, 
- za to, aby úrad DM bol dobrým zázemím pre oblastných 

pracovníkov, ktorí robia priamu prácu s deťmi, pre vydávanie 
literatúry, pre vzdelávanie a pre všetko čo je potrebné, 

- za zvládanie cestovania  - dochádzania do BA (Jaroslava). 

N: 3. 6. 2018, Text: Židom 12, 1 - 2 
Oblasť: Literatúra (Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za táborové balíčky, ktoré pomáhajú nielen nám (DM), ale i v 

rôznych zboroch a spoločenstvách, 
- za pomôcky k čítaniu na každý deň, 
- za inovované lekcie zo Starého a Nového zákona. 
Prosby: 
- za flexibilitu pri tvorbe materiálov - aby odpovedali na otázky, 

ktoré si kladie dnešná mladá generácia, 
- za to, aby sme sa pevne držali Božieho slova a nepodliehali 

tlaku sveta (v službe i v osobných životoch), 
- za to, aby učitelia vyučovali deti Božie pravdy dôsledne a s 

láskou. 

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: 11. 2. 2018, Text: 2. Petra 1, 10 - 11    
Oblasť: Dobrovoľníci a podporovatelia 

Vďaky: 

- za všetkých dobrovoľníkov, ktorí ochotne pomáhajú na 
táboroch, v kluboch, pri prácach v našom stredisku, pri 
príprave literatúry atď., 

- za modlitebníkov, ktorí myslia na službu deťom a 
mladých ľuďom, 

- za finančných podporovateľov, ktorí štedro a s láskou 
dávajú na Božie dielo a stávajú sa tak súčasťou našej 
služby. 

Prosby: 

- za nových spolupracovníkov, ktorí by zakladali Kluby 
Dobrej zvesti pre deti zo svojho okolia, 

- za modlitebné skupinky, ktoré by pravidelne mysleli na 
jednotlivé oblasti služby DM, 

- za cirkevné zbory, aby im ležala na srdci misia medzi 
deťmi a mladými ľuďmi v ich okolí.

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


N: 18. 2. 2018, Text: Žalm 139, 3 - 5  
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou 

(Michal a Zuzka Fraňovci) 

Vďaky: 
- za Božiu milosť počas uplynulého roka, ktorá nám dovolila 

osloviť evanjeliom viac detí, ako v predchádzajúcich rokoch, 
- za Božie zaopatrenie cez verných darcov podporujúcich nás zo 

svojich desiatkov, vďaka čomu smie Detská misia túto prácu 
konať už nepretržite 27 rokov, 

- za verných modlitebníkov, ktorí našu prácu i pracovníkov nesú 
na modlitbách. Sme vďační za spoluprácu v tíme Detskej 
misie. 

Prosby: 
- za ochranu na cestách po Slovensku i Nemecku, ktoré budem 

uskutočňovať koncom februára a v marci, 
- za nových pracovníkov do oblastí, kde zatiaľ nemáme 

pracovníka DM: Severovýchod Slovenska, Kysuce – Orava – 
Turiec; Liptov – Tatry – Spiš; Gemer; maďarsky hovoriaci juh 
Slovenska; Záhorie; Považie,  

- za Božie vedenie pre mňa, ktoré by som vždy premieňať na 
múdre vedenie celého tímu DM. 

N: 25. 2. 2018, Text: Žalm 139, 23 - 24 
Oblasť: Košice (Andrea Sabolová) 

Vďaky: 
- za Hospodina, ktorý nás dokonale pozná a sprevádza nás 

každý deň, 
- za spoluprácu s cirkevnými zbormi, kde sme mohli predstaviť 

službu misie medzi deťmi, či poslúžiť školeniami a kurzami pre 
pracovníkov s deťmi, alebo slovom evanjelia pri rôznych 
stretnutiach detí, 

- za Božiu starostlivosť po finančnej stránke, za pravidelných 
i príležitostných darcov a za získaný grant mesta Košice v roku 
2017. 

Prosby: 
- za to, aby nám náš Pán zjavoval naše pohnútky srdca, 
 vovádzal nás do pravdy svojho Slova a viedol nás a našu 

službu cestou večnosti, 
- za študentov kurzu Efektívne vyučovanie detí S1, ktorý bude 
 prebiehať v Poprade počas víkendov v marci. Nech dobre 

uchopia vedomosti a sú im požehnaním v ich práci s deťmi 
a dorastencami, 

- za Mareka, Veroniku, Aďku a Ingu, vedúcich Klubov Dobrej 
zvesti v PP a KE, aby ich Pán posilňoval, napĺňal múdrosťou 
a láskou, pridával pomocníkov a dával vidieť radosť zo 
zmenených životov detí z ich klubov.   

N: 4. 3. 2018, Text: Žalm 27, 14 
Oblasť: Košice (Danka Plevová) 

Vďaky: 
- za MAMI klub v KE (8 pravidelne prichádzajúcich mamičiek a 

za nové mamky a 1 ocka, ktorí prišli na ich pozvanie), za 
MAMI klub v Lipt. Petre (4 - 5 mamičiek) - ďakujeme, že 
mamky a deti môžu počuť Božie slovo. Nech sa ich Pán dotýka 
a vedie v každodennom živote. 

Vďaky: 
- za záujem o MAMI klub v ďalšom CZ - nech Pán požehná mamky, 

ktoré ho budú viesť, 
- za deti a učiteľov oslovených prostredníctvom vianočných 

programov na 13 ZŠ v Košiciach a okolí - aby to, čo počuli, 
mohlo vstúpiť aj do ich sŕdc. 

Prosby: 
- za to, aby rodičia viedli už malé deti k Pánovi Ježišovi modlitbou 

a svojím osobným príkladom, 
- za to, aby deti na besiedkach a kluboch smeli sa nielen hrať, ale 

aj počuť Božie slovo a spoznávať Jeho lásku, 
- za požehnanie projektu “Kniha kníh”, kt. pokračuje v marci v 

prešovskej knižnici a za otvorenie dverí aj v Košiciach. 

N: 11. 3. 2018, Text: Židom 6, 11 - 12 
Oblasť: Nitra (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za podporu nášho zboru CB v mojej službe, 
- za 9 ZŠ, ktoré otvorili dvere evanjeliu počas Vianoc, 
- za moju manželku Kajku a moje dcérky Esterku a Elišku a ich 

podporu pri mojej službe. 
Prosby: 
- za konferenciu pre mladých, ktorá bude v Nitre 7. 4. 2018, 
- za to, aby vznikli nové Kluby Dobrej zvesti v Nitre a okolí, 
- za otvorené dvere pre evanjelizačné prednášky na internátoch 

SŠ v projekte PROTEENS. 

N: 18. 3. 2018, Text: 2. Korintským 4, 7 
Oblasť: Stredisko DM Prameň 
 (Jarka a Igor Pankuchovci) 

Vďaky: 
- za Božiu ochranu strediska počas zimy a za jeho využitie na 

stretávanie sa Jeho ľudu počas všetkých mesiacov v roku; 
- za stihnutie prác na fasáde rekonštruovanej budovy C pred 

mrazmi a za dobré pokračovanie stavebných prác v interiéri 
budovy. Ďakujem Bohu za viacerých bratov, ktorí prišli počas 
zimy pomôcť ako dobrovoľníci, 

- za kuchára Šimona a jeho (už teraz) manželku Anetku, za 
Šimonovu prácu v stredisku a podporu jeho rodiny v tejto službe. 

Prosby: 
- za požehnanie spoločenstva pri stretnutí priateľov DM v marci; 
- za zvládnutie ubytovania a prestravovania všetkých nahlásených 

pobytov a požehnania ich duchovného programu; 
- za dokončenie prác celého prvého poschodia budovy C pred 

letnými tábormi.   

N: 25. 3. 2018, Text: Kolosenským 4, 2 - 3  
Oblasť: Predveľkonočné akcie na ZŠ 

Vďaky: 
- za slobodu, ktorá nám umožňuje deťom na školách zvestovať 

evanjelium, 
- za riaditeľov a učiteľov, ktorí si nás pozývajú, aby sme pre deti 

na ich školách urobili program, 
- za rodičov, ktorí chcú, aby ich deti spoznali pravdu. 
Prosby: 
- nech Pán požehná a odplatí riaditeľom a učiteľom ich dobrý 

úmysel, s ktorým nás pozvali a nech aj oni môžu spoznať cestu 
spasenia, 

- Modlime sa, aby Pán otváral srdcia žiakov, ktorí budú počúvať 
evanjelium. 

N: 1. 4. 2018, Text: 1. Mojžišova 3, 10 - 12 
Oblasť: Zvolen (Vladimír Terem) 

Vďaky: 
- za Božiu starostlivosť, za to, že mnohí bratia a sestry verne 

podporujú službu DM alebo v nej slúžia ako dobrovoľníci, 
- za jednotu, pokoj a vzájomnú spoluprácu v tíme Detskej misie. 
Prosby: 
- Pred nami je mládežnícka konferencia DM. Naším cieľom je 

spoznať, kde sa nachádzam vo vzťahu k Pánu Bohu a vyzvať 
veriacich do rôznorodej služby na Božej vinici. Modlime sa za 
naplnenie týchto cieľov podľa Božej vôle. 

- za živú vieru, znovuzrodenie pre ml. ľudí na dorast. skupinke. 
                                    

N: 8. 4. 2018, Text: 1. Petra 1, 10 - 12 
Oblasť: Bratislava (Ľubica a Jozef Kováčovci) 

Vďaky: 
- za KDZ na ZŠ Tbiliská a možnosť predstaviť kluby na 

rodičovských združeniach, 
- za KDZ na ZŠ Riazanská a novú spolupracovníčku Simonku, 
- za misijné aktivity nášho cirkevného zboru na Legionárskej ulici 

v Bratislave pre deti mimo zboru. 
Prosby: 
- za požehnanie kurzu Efektívne vyučovanie detí - stupeň 2 v 

Bratislave, ktorý začína 13. 4. 2018 a je zameraný na 
duchovný rast detí, 

- za požehnanie klubov Audiencia u Kráľa pre deti z táborov a ich 
rodiny - Koruny: života, slávy, spravodlivosti, 

- za jasné biblické vyučovanie a otvorené srdcia detí v KDZ pri 
Materskej škôlke Tupolevova v Petržalke. 

N: 15. 4. 2018, Text: 1. Jána 2, 1 - 6  
Oblasť: priama práca s deťmi a predaj literatúry 

(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- za pokračovanie pravidelných klubov v škôlke (BA – Petržalka) 

a na ZŠ Palisády, 
- za to, že službou deťom môžeme aj my učitelia duchovne rásť, 

byť formovaní a cvičení v láske a trpezlivosti, a smieme zažívať 
aj mnohé povzbudenia, ktoré Pán dáva cez samotné deti, 

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

Prosby: 
- za to, aby sme mali aj naďalej otvorené dvere na školách a aby 

bolo čo najviac detí osobne dotknutých evanjeliom, 
- za Božie vedenie pri príprave kvalitného programu pre letné 

tábory a za dostatok zdravotníkov (častý problém) a duchovne 
zrelých a zodpovedných vedúcich pre jednotlivé turnusy, 

- za to, aby distribuovaná literatúra priniesla úžitok deťom na 
Slovensku a bola takou „predĺženou rukou“ našej služby. 

N: 22. 4. 2018, Text: Židom 1, 1 - 3 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za tím inštruktorov na kurzoch, ich ochotu a nasadenie pri 

vyučovaní, 
- za prípravu zrevidovaného manuálu pre Kurz pre učiteľov 

dorastu, 


