
 

MODLITEBNÝ LIST 
Nový život deťom Slovenska

N: 20. 8. 2017, Text: Lukáš 6, 12 - 16 
Oblasť: Učeník (Ľubica a Jozef Kováčovci) 

Vďaky: 
- za 12 rokov stretávania sa záujemcov vo viacdňovom 

učeníckom tábore, 
- za prípravný výbor Učeníka a jeho činnosť, 
- za dobré podmienky v Stredisku DM v Častej. 
Prosby: 
- ide nám na Učeníku o duchovný posun každého účastníka 

byť aktívnym učeníkom/služobníkom Pána Ježiša,  
- za všetky letné misijné aktivity: letné tábory, Dobrá správa 

naprieč Slovenskom, kluby na voľnom priestranstve 
(Podunajské Biskupice, Sološnica), 

- za praktické misijné aktivity v okolí Častej. 

N: 27. 8. 2017, Text: Sofoniáš 3, 17 
Oblasť: Úrad DM  

(Michal Beňo, Jarka Pankúchová) 

Vďaky: 
- za spolužobníčku a kolegyňu Jarku, ktorá prevzala od júla po 

Dianke administratívu v národnom úrade, 
- za plynulý priebeh administratívnych vecí počas letných 

táborov, 
Prosby: 
- za Božie požehnanie a vedenie pre Jarku po prevzatí 

zodpovednosti za administratívu v národnom úrade,  
- za Božiu múdrosť pri ukončovaní a uzatváraní 

administratívnych vecí po letných táboroch. 

N: 3. 9. 2017, Text: Matúš 7, 7 - 8 
Oblasť: Šk. rok 2017/2018 

Vďaky: 
- za možnosť slobodného šírenia evanjelia medzi deťmi na 

Slovensku, 
- za všetkých učiteľov, rodičov, katechétov a vychovávateľov, 

ktorým leží na srdci duchovný stav mladej generácie, 
- za otvorené dvere škôl pre KDZ. 
Prosby: 
- za deti, aby mali srdcia ochotné prijať posolstvo o nádeji, 

ktoré im chceme prinášať aj tento šk. rok,  
- za dostatok spolupracovníkov pre KDZ a pre dorastové kluby, 
- za ústretovosť zo strany vedenia škôl, aby nám umožnili 

otvárať kluby a organizovať kresťanské podujatia pre deti. 

N: 10. 9. 2017, Text: Títovi 2, 11 - 12 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za kurzy Efektívne vyučovanie detí stupeň 1 v Bratislave 

a Michalovciach, ktoré úspešne ukončilo spolu 35 účastníkov. 
Vďaka Pánu Bohu za milosť a vedenie pri vyučovaní, ochranu 
pri cestovaní a dobrý čas na kurzoch, 

- za viaceré vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s deťmi 
v cirkevných zboroch ako aj za prípravu služobníkov pre 
letnú misiu, 

- za to, že sa môžeme nechať vyučovať a viesť Božím slovom, 
ktoré je nám pomocou pri rozlišovaní, vedie a posilňuje nás 
v každej oblasti nášho života s Pánom Ježišom. 

N: 10. 9. 2017, Text: Títovi 2, 11 - 12 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Prosby: 
- za jednodňové stretnutie EVD 1 plus, ktoré chceme pripraviť 

pre absolventov kurzu EVD 1 v BA 30. 9. 2017. Túžime, aby 
boli ešte viac povzbudení do misie medzi deťmi 
a k využívaniu princípov, ktoré sa naučili na kurze,  

- za prípravu vzdelávacích prednášok a ďalších jednodňových 
kurzov pre pracovníkov s deťmi v cirkevných zboroch, 

- za to, aby študenti kurzov boli vedení k založeniu nových 
klubov pre deti, ktoré ešte neboli zasiahnuté evanjeliom. 

N: 17. 9. 2017, Text: 1. Korintským 2, 9 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za deti, ktoré ešte stále sú ochotné písať a hľadajú odpovede 

v Božom slove, 
- za možnosť elektronických biblických kurzov, kt. sú novou 

možnosťou, ako sa chceme priblížiť dnešným deťom, 
- za Božie slovo, ktoré dáva odpoveď na všetky zásadné 

otázky. 

Prosby: 
- za to, aby dnešné deti dokázali porozumieť Božiemu slovu a 

boli ochotné podriadiť svoje životy Pánovi Ježišovi, 
- za vytrvalosť detí pri štúdiu Božieho slova, 
- za múdru propagáciu korešpondenčných kurzov (poštových i 

elektronických), aby mohli poslúžiť ešte mnohým deťom. 

N: 24. 9. 2017, Text: Matúš 18, 19 - 20 
Oblasť: Národný výbor a oblastné výbory DM 

Vďaky: 
- za ochotu bratov a sestier pracujúcich vo výboroch Detskej 

misie venovať čas a energiu tejto službe, 
- za rozhodnutia, pri ktorých boli výbory veľkou pomocou 

a požehnaním pre pracovníkov Detskej misie, 
- za nové námety pre službu, ktoré vyvstali z rokovaní výborov 

Detskej misie. 

Prosby: 
- za požehnanie členov výborov a ich rodín, 
- za múdrosť a Božie vedenie pri dôležitých rozhodnutiach, pri 

hľadaní a výbere nových pracovníkov, 
- za požehnanie akcií organizovaných výbormi Detskej misie – 

miestne konferencie, stretnutia pre priateľov misie a pod. 

N: 1. 10. 2017, Text: 1. Korintským 3, 9 
Oblasť: Najbližšie akcie DM 

Prosby: 
- za dorastovo-mládežnícke konferencie - pre západnú oblasť 

(14. - 15. 10. 2017) a pre východnú oblasť (21. - 22. 10. 
2017), 

- za oblastnú konferenciu v Dunajskej Strede (11. 11. 2017), 
- za víkendovky dorastu v novembri a decembri. 

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. 6. 2017, Text: Žalm 31, 24    
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou  

(Michal a Zuzana Fraňovci)  

Vďaky: 
- za Božiu starostlivosť o Detskú misiu, za pracovníkov, 

modlitebníkov, podporovateľov, dobrovoľníkov, za priateľov, 
ktorí nám rôznym spôsobom pomáhajú a stoja za našou 
službou, 

- za príležitosti, ktoré nám Pán dal, aby sme mohli zvestovať 
evanjelium na školách a pripravovať akcie na letné 
mesiace. Tešíme sa na leto, lebo je to hlavný čas žatvy – 
i tej duchovnej, 

- za mocnú a zachraňujúcu zvesť, ktorou Pán zachránil nás 
a ktorú smieme teraz zvestovať deťom. Sme vďační za 
náboženskú slobodu i za otvorené dvere pre evanjelium na 
rôznych miestach. 

Prosby: 
- za múdre rozhodnutia a odvahu pri prijímaní vážnejších 

rozhodnutí, 
- za nových spolupracovníkov pre: Záhorie, južnú oblasť 

Slovenska, kde žijú maďarsky hovoriace deti; pre Liptov-
Tatry-Spiš; pre Gemer; pre severovýchod Slovenska; pre 
Považie, Oravu a Kysuce. Modlite sa, aby Pán vzbudil 
nových spolupracovníkov, ktorí budú mať jasnú víziu pre 
evanjelizáciu chlapcov a dievčat. 

- Modlime sa, aby sa naplnila kapacita letných táborov a aby 
mnohé deti mohli prísť i na letné prázdninové evanjelizačné 
kluby. Modlime sa za to, aby počas leta veľa detí mohlo 
prijať nový život od Pána Ježiša.



N: 18. 6. 2017, Text: 1. Samuelova 16, 7 
Oblasť: Internetová stránka Hľadaj a nájdi 

(Jarka Pankuchová) 
Vďaky: 
- za pripravenie 6 nových elektronických korešpondenčných 

kurzov (eKK) podľa materiálov DM Boh sa stará, v mesiaci jún 
prebieha ich testovanie,  

- za pomoc a povzbudenie kolegov z českej Detskej misie v 
tomto projekte, 

- za otvorenosť viacerých detí pri písaní si so sprievodcami na 
Hľadaj a nájdi. Za možnosť šíriť Božie kráľovstvo aj cez 
internet. 

Prosby: 
- za úspešné spustenie eKK počas leta a Božie požehnanie tejto 

služby, 
- za dobrú stratégiu pri propagácii eKK, aby sa čo najviac detí 

mohlo o kurzoch dozvedieť a počuť dobrú správu o Božej 
milosti,  

- za dobrých sprievodcov detí po tejto stránke – aby mali 
múdrosť pri odpovediach, mali neustále blízky vzťah s Pánom 
a srdce pre deti. 

N: 25. 6. 2017, Text: Židom 12, 1 
Oblasť: Stredisko Prameň  

(Jarka a Igor Pankuchovci) 
Vďaky: 
- za nového kuchára Šimona Baroka a jeho dobrý štart v práci 

strediskovej kuchyne – od apríla 2017 (vypočutá modlitba),  
- za výborné spoločentvo a požehnanú prácu počas brigády 

Partnerstvo rúk a sŕdc 2017 v posledný májový týždeň, 
- za každý dar, zručnosti a schopnosti bratov a sestier, ktorí ako 

dobrovoľníci poslúžili v areáli (prestavba budovy C, kuchyňa, 
sezónne upratovanie, finančná podpora a pod.). 

Prosby: 
- za dobré zvládnutie letných táborov, posilnenie k práci, 
 jednotu v kolektíve, ochranu pracovníkov i detí počas leta, 
- za Božiu pomoc a múdrosť pri výmene strediskového auta 
 (súčasné si už vyžaduje viac investícií do opráv, preto je 

potrebná zmena), 
- za pokračovanie rekonštrukcie budovy C, za vytrvalosť, za 

zdravie a silu k práci, za pomoc (finančnú a dobrovoľnícku).  

N: 2. 7. 2017, Text: 1. Petra 2, 6 
Oblasť: Zvolen (Vladimír Terem) 

Vďaky: 
- za nový KDZ v B. Bystrici, za ktorý sme sa modlili aj minule, 

ešte nie je schválený, ale nebol zamietnutý vedením školy pri 
prvom stretnutí, 

- za možnosť navštíviť materskú školu v Lučantíne 
s kresťanským programom, 

Prosby: 
- Evanjelium je tajomstvo tým, čo hynú... Modlím sa, aby sme 

z milosti mali pri zvestovaní Svätého Ducha a odhaľovali toto 
tajomstvo. 

- Prosím, modlime sa naďalej za vznik KDZ v B. Bystrici. Za 
dôveru vedenia ZŠ voči našim stretnutiam. 

- Mám dojem, že pre niektorých dorastencov z našej skupinky 
je Pán Ježiš módnym doplnkom. Venujú Mu pozornosť len, keď 
sa im to hodí. Vždy sa nájdu „objektívne“ dôvody ako povedať 
„nie“ službe a spoločenstvu. Modlím sa, aby touto vlažnosťou 
prešli čo najrýchlejšie. 

N: 9. 7. 2017, Text: Žalm 40, 17 - 18 
Oblasť: Košice  

(Andrea Sabolová a Danka Plevová) 
Vďaky: 
- za otvorené dvere v knižniciach v Košiciach a v Prešove, kde sme 

mohli hovoriť o najdôležitejšej Knihe kníh, Biblii a jej Autorovi 
mnohým deťom, 

- za možnosť počas šk. roka	  pravidelne hovoriť a učiť 
o Hospodinovi, ktorý je veľký na KDZ, KMD (Klub ml. dorastu) a 
Mami klube, 

- za radosť a potešenie zo spolupráce so študentmi GJAK, ktorí 
nám pomáhali na mnohých akciách počas šk. roka. 

Prosby: 
- aby sme vo všetkom vždy hľadali Božiu pomoc a Jeho 

vyslobodenie, lebo On myslí na nás a On je veľký!, 
- za jednotu a lásku v tímoch vedúcich na letné tábory, za dobrú 

prípravu a zabezpečenie všetkého potrebného, 
- za Božiu ochranu a požehnanie počas letných táborov, nech je 

oslávené Božie meno v srdciach detí a dorastencov a cez ich 
svedectvo aj v ich rodinách. 

N: 16. 7. 2017, Text: 2. Petra 1, 10 
Oblasť: Martin (Ľubomír Marhofer) 

Vďaky: 
- za doterajšiu podporu zo strany podporovateľov a dobrovoľníkov, 
- za dobré ukončenie služby na školách a v kluboch, 
- za dobrý čas na športovom tábore v Častej. 

Prosby: 
- za denný tábor v Poprade, 
- za dobrú prípravu projektu - Dobrá správa naprieč Slovenskom v 

Martine. 

N: 23. 7. 2017, Text: Rímskym 1, 8 
Oblasť: Bratislava (Ľubica a Jozef Kováčovci) 

Vďaky: 
- za slobodu, ktorú máme pre šírenie Evanjelia Pána Ježiša na 

Slovensku. Uvedomili sme si to pri stretnutí s misionármi 
pracujúcimi v moslimských krajinách. 

- za našich dobrovoľných pracovníkov i modlitebníkov a tiež za 
spoločné stretnutia ohľadom práce v Bratislave, 

- za mladých pomocníkov na Audiencii u Kráľa a pomocníkov z 
kurzu EVD 1 v Bratislave. 

Prosby: 
- za možnosť pokračovať v klube na ZŠ Tbiliská vo vhodnejšom 
čase,  

- za nový program pre kluby Audiencia u Kráľa v novom školskom 
  roku, 
- za všetky letné misijné aktivity: letné tábory, Dobrá správa 

naprieč Slovenskom, kluby na voľnom priestranstve (Podunajské 
Biskupice, Sološnica). 

N: 30. 7. 2017, Text: 2. Mojžišova 17, 11 - 13 
Oblasť: Priama práca s deťmi a literatúra 

(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- za možnosť slúžiť deťom v letných táboroch a prázdninových 

kluboch a zvestovať im evanjelium, 
- za Božiu prítomnosť a Jeho mocné pôsobenie, pomoc, ochranu 

a posilnenie počas táborov, práve včera sme úspešne ukončili 
jeden z detských turnusov, 

- za všetkých ochotných dobrovoľníkov zapojených v službe 
počas leta. 

Prosby: 
-  za deti, ktoré nám boli zverené a mohli počuť evanjelium, aby 

neostali voči nemu ľahostajné, aby to, čo sme zasievali v ich 
srdciach vzklíčilo a mohlo rásť, 

- za to, aby Pán Boh mocne pôsobil aj v práve prebiehajúcom 
tábore staršieho dorastu a ďalších nasledujúcich turnusoch, 

- za dobrú a rýchlu regeneráciu síl, aby sme sa mohli pustiť s 
plným nasadením do ďalšej letnej služby (Dobrá správa naprieč 
Slovenskom). 

N: 6. 8. 2017, Text: Skutky 4, 20 
Oblasť: Práca s dorastom (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za, to že sme v uplynulom šk. roku mohli evanjeliom osloviť na 

internátoch už 88 dorastencov, 
- za, to že máme otvorené dvere pre začatie PROTEENS Klubu 

na stredoškolskom internáte SOŠ polygrafickej v Bratislave, 
- za tím projektu PROTEENS: Peter, Michal, Tracy, Miti, Vlado, 

Jaro, Tomáš, Imrich, Matej, Kika, Dianka. 

Prosby: 
- Tomáš, Daniel, Ondro, Erik a Simon sú dorastenci, ktorí     

pozitívne reagovali na evanjelium na PROTEENS prednáške. 
Prosím o modlitby za nich, aby mohli uveriť v Pána Ježiša 
Krista a navštevovať PROTEENS Klub,                                           
- za nových vedúcich PROTEENS klubov na internátoch,           
- za Tracyho Lesana a Peťa Štefančíka, ktorí prevezmú 
koordináciu projektu PROTEENS v okolí Bratislavy.                                               

N: 13. 8. 2017, Text: Jeremiáš 31, 33 - 34 
Oblasť: Literatúra (Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za pokračovanie knižky na stíšenia Každý deň s Bohom 2, 
- za inovovavý materiál Patriarchovia, 
- za ochotných prekladateľov, grafikov a tlačiarov, ktorí nám 

pomáhajú pri vydávaní literatúry. 

Prosby: 
- za pokračovanie materiálu pre predškolákov Malé deti môžu 

poznať Boha cez cirkev, 
- za zmysluplné využitie inovovaných starozákonných a 

novozákonných lekcií, ktoré sú súčasťou nového plánu 
vyučovania pre KDZ, 

- za dobrú propagáciu literatúry, aby mohla slúžiť deťom a 
dorastencom. 


