
MODLITEBNÝ LIST 
Nový život deťom Slovenska

N: 14. 4. 2019, Text: Izaiáš 53, 5 - 6 
Oblasť: Predveľkonočné akcie na ZŠ 

Vďaky: 
- za dobrovoľnú obeť Pána Ježiša na kríži; 
- za otvorené dvere škôl pred Veľkou nocou; 
- za čas milosti, ktorý ešte stále trvá. 
Prosby: 
- za to, aby sme jasne a zrozumiteľne hovorili deťom o Božom 

pláne záchrany pre ľudstvo; 
- za to, aby deti a učitelia počúvali nielen ušami, ale hlavne 

srdcom; 
- za pozitívny postoj zo strany rodičov, aby nebránili svojim 

deťom spoznať Pravdu.  

N: 21. 4. 2019, Text: Rímskym 12, 12 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za radosť z nádeje na večný život, ktorú dáva Pána Ježiš 

tým, ktorí Ho poznajú a nasledujú; 
- za slobodu v našej krajine, že môžeme verejne a bez obáv 

pripravovať vzdelávacie kurzy zamerané na evanjelizáciu a 
nesenie Božieho slova medzi deti; 

- za učiteľov v KDZ, zborových besiedkach a dorastoch, ktorí 
sa verne venujú deťom, ktoré im Pán Boh zveril. 

Prosby: 
- za Božie požehnanie a pomoc pri vyučovaní a príprave 

kurzov EVD 1 v Bratislave (jeseň 2019), Prešove a Nitre 
(zatiaľ nevieme termíny); 

- za prípravu biblického vzdelávania pomocou kníh od brata 
Czeslawa Bassaru, prosím modlite sa za preklad kníh; 

- za milosť, vernosť Božiemu slovu, nové sily a nápady pre 
vzdelávanie pracovníkov s deťmi a dorastom. Nech Duch 
Svätý zapaľuje srdcia účastníkov kurzu pre misiu medzi 
deťmi. 

N: 28. 4. 2019, Text: 1. Jána 3, 18 
Oblasť: Hľadaj a nájdi (internetová stránka) 

(Jarka Pankuchová) 
Vďaky: 
- za viac detí, ktoré prišli na stránku hladajanajdi.sk oproti 

predchádzajúcemu roku; 
- za vianočné programy na školách, kde mohli deti počuť o. i. 

aj o tejto stránke a ďalej spoznávať Boží plán spasenia 
prostredníctvom nej a cez listy sprievodcov. 

Prosby: 
- za nové deti, aby vytrvali a dostali sa ku všetkému obsahu 

stránky, ktorý je konkrétne pre nich dôležitý; 
- za nových a šikovných programátorov pre elektronické 

korešpondenčné kurzy (BKK); 
- za Božie vedenie pri nadstaveniach a celkovom chode BKK, 

aby deti neodradila registrácia a aby pokračovali v biblických 
príbehoch.  

N: 5. 5. 2019, Text: 1. Korintským 12, 27 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za zdravie pracovníčok; 
- za deti, ktoré nám usilovne a často píšu; 
- za záujem detí čítať si Bibliu. 
Prosby: 
- za to, aby Božie slovo menilo životy detí; 
- za to, aby Duch Svätý pôsobil na srdcia detí, aby ešte ďalšie 

mohli nájsť spasenie v Pánovi Ježišovi. 

 N: 12. 5. 2019, Text: Žalm 25, 12 
Oblasť: Národný výbor 

Vďaky: 
- za oporu, ktorú máme pre službu Detskej misie v jednotlivých 
členoch výboru; 

- za Božie vedenie pri rozhodnutiach a za to, že sa spoločne 
môžeme za rozhodnutia zjednotiť na modlitbách; 

- Ďakujeme Pánovi za oblastné výbory Detskej misie                 
v Košiciach, Zvolene, Dunajskej Strede a Bratislave. 

Prosby: 
- Modlime sa za to, aby Pán požehnal členov výborov a ich 

rodiny. Modlime sa pre každého z nich za vedenie, posilnenie, 
múdrosť a verné nasledovanie Pána Ježiša.  

- Modlime sa za nové inšpirácie, plány a vízie i silu pre ich 
uskutočnenie, ktoré by Pán dal jednotlivým členom výborov. 

- Modlime sa za sformovanie výboru Detskej misie v Nitre.  

N: 19. 5. 2019, Text: Rímskym 10, 13 - 15 
Oblasť: Noví pracovníci 

Vďaky: 
- Sme vďační Pánovi za to, že sa stará o to, aby mali z čoho žiť 

a za čo pracovať súčasní pracovníci Detskej misie. Sme 
vďační za Božie zaopatrenie, ktorého sa nám dostáva cez 
verných darcov. 

- Otvárajú sa dvere pre predstavovanie Detskej misie v ďalších 
zboroch. Prajeme si, aby Pán povolal z týchto zborov nových 
pracovníkov pre Detskú misiu.	  

Prosby: 
- za nových pracovníkov, ktorí by boli pomocou pre tieto 

oblasti: Záhorie, Liptov - Tatry - Spiš, Horné Považie - 
Trenčiansky kraj. Hľadáme niekoho pre oblasť žilinského 
kraja, pre Gemer a pre severnú oblasť východného 
Slovenska.  

- Modlime sa za viac vízie pre prácu s mimozborovými deťmi. 
Na Slovensku je okolo 860.000 detí a dorastencov, pre prácu 
s ktorými má Detská misia pripravené materiály. Do 
zborových besiedok chodí len veľmi malá časť z nich. Modlime 
sa za to, aby si Pán povolal ľudí  pre zasiahnutie 
mimozborových detí. 

N: 26. 5. 2019, Text: 2. Timoteovi 2, 15 
Oblasť: Predtáborové sústredenie 

Vďaky: 
- Som vďačný, že je pred nami 26. ročník letných táborov 

Detskej misie. Pán Boh nám dal a poslal množstvo detí, 
dorastencov, ku ktorým sme mohli hovoriť. Mnohí, mnohí 
uverili. Vlani nás Pán Boh vypočul a počet detí v táboroch 
opäť stúpol. 

Prosby: 
- O krátky čas sa opäť zídeme všetci vedúci na prípravu letných 

táborov v Častej. Nech máme dobrý čas na praktickú 
prípravu, ale ja duchovné načerpanie. Nech sme pripravení na 
letné tábory byť ochotnými a dobrými pracovníkmi, ktorí 
slúžia z lásky k Pánovi Ježišovi Kristovi. 

N: 2. 6. 2019, Text: Žalm 134 
Oblasť: Pripravované akcie 

Prosby: 
- za letné tábory v Stredisku Prameň, v Tatranskej Lomnici a vo 

Vyhniach;  
- za denné tábory v Bratislave a vo Zvolene; 
- za Dobrú správu naprieč Slovenskom v Poprade a okolí. 

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: 3. 2. 2019, Text: 1. Mojžišova 45, 8   
Oblasť: Stredisko Prameň, Častá 

(Igor a Jarka Pankuchovci) 

Vďaky: 

- za dobré napredovanie prác pri rekonštrukcii a rozšírení 
kapacity na budove C, za ochranu pracovníkov pri 
všetkých prácach (vypočutá modlitba); 

- za dobrú obsadenosť strediska stretnutiami DM, zborov 
a spoločenstiev počas celého roka;  

- za oficiálne schválenie projektu koreňovej čistiarne 
(vypočutá modlitba). 

Prosby: 

- za požehnanie stretnutia priateľov Detskej misie 16. 3. 
2019 v Častej;  

- za múdrosť pri výbere pracovníkov pre letnú sezónu 
(kuchyňa, upratovanie); 

- za včasné ukončenie prestavby dolného podlažia 
budovy C; 

- za Božiu posilu na duchu aj na tele a vytrvalosť 
pracovníkov (Igor, Šimon, Marek). 



N: 10. 2. 2019, Text: Žalm 16, 8 - 11  
Oblasť: Košice (Danka Plevová) 

Vďaky: 
- za nový mesačný PÁRTY klub v cukrárni - láskavú vedúcu 

(sme tam zadarmo), nové prichádzajúce deti, pozitívnu 
odozvu od rodičov; 

- za to, nech deti porozumejú Božiemu slovu a nech sa rodičia 
nepostavia proti nemu; 

- za bratov a sestry, ktorí stoja za mojou službou a podporujú 
ju svojimi modlitbami a financiami. 

Prosby: 
- za stálu pomocníčku na mesačný párty klub; 
- za ľudí ochotných začať nový klub a niesť evanjelium vo 

svojom okolí/dosahu; 
- za otvorené dvere knižníc a škôl pre program „Kniha kníh” 

počas marca - mesiaca knihy;  
- za Božiu milosť a vedenie v pracovnom aj rodinnom živote. 

N: 17. 2. 2019, Text: Ján 16, 33 
Oblasť: Košice (Aďka Sabolová) 

Vďaky: 
- za dielo Pána Ježiša, ktoré premohlo a má moc premáhať 

dielo tohto sveta; 
- za Božie sprevádzanie počas minulého roka a za mnohé 
ľudské srdcia, ktoré mohli byť menené; 

- za výbor a ich rodiny, ktoré verne stoja za prácou DM na 
Východe. 

Prosby: 
- za to, aby našli mnohé deti a dorastenci nádej pre svoje 
životy v Pánovi Ježišovi, ktorý premohol svet;   

- za dorastovú víkendovku (22. – 24. 2. 2019), aby 
dorastenci porozumeli dôležitosti Božieho diela, ktoré im 
prináša pravdivý pohľad na seba a ich budúcnosť teraz i 
potom;  

- za pracovníkov s deťmi na Východe, aby boli ochotní sa učiť 
a vzdelávať, aby mohli byť pripravenými a efektívnymi 
nositeľmi Božieho slova. 

N: 24. 2. 2019, Text: Matúš 25, 13  
Oblasť: Nitra (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za 2 Kluby Dobrej zvesti v Ivanke pri Nitre a v Mojmírovciach; 
- za slobodu evanjelizácie na vianočných programoch po 
školách; 

- za podporu cirkevného zboru a rodiny v tejto službe. 

Prosby: 
- za dobrovoľníkov, ktorí by prevzali KDZ, aby sa práca mohla 

rozširovať; 
- za otvorené dvere pre PROTEENS v Nitre, v Trnave; 
- za otvorené srdcia v zboroch pre PROTEENS. 

N: 3. 3. 2019, Text: Sofoniáš 2, 3 
Oblasť: Bratislava (Jozef a Ľubica Kováčovci) 

Vďaky: 
- za novú Božiu milosť na začiatku roku 2019. Povzbudil nás 

záujem detí na KDZ, ale aj ústretový postoj pedagógov na 
školách. 

- Sme vďační Pánovi, že sme mohli KDZ na ZŠ v Rači rozdeliť 
na dve vekové kategórie - 1.+ 2. ročník a 3.+ 4. ročník.  
Veľmi sa nám to osvedčilo, aj keď potrebujeme viac 
spolupracovníkov (kluby sú v tom istom čase).  

- za dobré pomôcky a materiály Detskej misie - uľahčujú nám 
vyučovanie. 

Prosby: 
- za našu službu v cirkevných zboroch a spoločenstvách: 

Levice, Bratislava, detský domov a diakónia; 
- Vďaku nášmu Pánovi za všetkých spolupracovníkov, 

modlitebníkov a podporovateľov chceme vzdať na Stretnutí 
priateľov DM v Častej v sobotu 16. 3. 2019. Hosťami budú 
manželia Danny a Klára Jonesovci. Prosme za ich službu i 
službu s deťmi: manželia Ďuračkovci st., Zuzka Magdošková, 
pomocníci. 

- za Božiu silu pre našu službu i lekárstvo pre naše telá.  

N: 10. 3. 2019, Text: Rímskym 9, 33 
Oblasť: Zvolen (Vladimír Terem) 

Vďaky: 
- za skupinu dobrovoľníkov, vedúcich, ktorí vedú dorastové 

stretnutia v rámci Detskej misie. Sú ochotní venovať tejto 
práci čas, svoje prostriedky, rozvíjať sa. 

Prosby: 
- Spomínaný tím pracovníkov v ml. doraste potrebuje vedenie 

a smerovanie. Potrebujeme prehlbovať vzájomné duchovné 
vzťahy a hľadať duchovnú jednotu v učení a doktrínach. Chceli 
by sme naďalej slúžiť s nadšením a láskou, nielen zo 
zotrvačnosti. 

 N: 17. 3. 2019, Text: Žalm 25, 4 - 5 
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou  

(Michal a Zuzka Fraňovci) 

Vďaky: 
- za veľkú rodinu Detskej misie - za pracovníkov, dobrovoľníkov, 

modlitebníkov, podporovateľov a sympatizantov. Je to pre nás 
veľmi vzácne, že môžeme byť súčasťou tejto Božej rodiny; 

- S manželkou Zuzkou očakávame koncom marca narodenie 
dieťatka. Sme Pánovi vďační za pokojný priebeh tehotenstva. 
Modlite sa, prosím, s nami za dobrý pôrod a dobré zotavenie 
Zuzky. Túžime, aby dieťatko prospievalo a rástlo na Božiu 
slávu a nám na radosť. 

- za slobodu pre zvestovanie evanjelia, ktorú máme v našej 
krajine. 

Prosby: 
- za dobrú prípravu akcií na leto. V Bratislave by sme chceli 

robiť v lete viacero denných táborov. Modlime sa za to, aby 
viaceré  deti a aj rodičia mohli byť počas týchto táborov 
dotknutí zvesťou evanjelia. 

- za múdrosť, usilovnosť, úprimnú dôveru v Pána a za Jeho 
verné nasledovanie. Kiež nám dá k tomu Pán milosť. Je to 
dôležité v službe, ktorú robíme. 

- za správne priority v práci, za rozpoznávanie Božej vôle, za 
víziu pre rozvoj služby. 

N: 24. 3. 2019, Text: Micheáš 6, 8 
Oblasť: Priama práca s deťmi a predaj literatúry 

(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- za to, že cez Kluby Dobrej zvesti smieme pravidelne oslovovať 

deti v mnohých oblastiach Slovenska; 
- za dobrovoľníkov, ktorí sú zapojení do priamej služby deťom; 
- za to, že máme mnohé kvalitné materiály, z ktorých môžeme pri 

vyučovaní detí čerpať, a že ich smieme ponúkať i zborom 
a všetkým, ktorí sa venujú deťom. 

Prosby: 
- za to, aby sme mali múdrosť, ako tlmočiť Božie slovo súčasnej 

generácii detí, ktoré sú vplyvom digitálnych technológií často 
pod tlakom, majú poruchy správania a pozornosti, nevedia sa 
sústrediť a niekedy to hraničí už so závislosťami; 

- za to, aby sa deti z klubov v čo najväčšej miere prihlásili na 
naše tábory a pozvali aj svojich kamarátov; 

- za silu napĺňať Božie požiadavky vyjadrené v uvedenom verši. 
                                   

N: 31. 3. 2019, Text: Ján 14, 2 
Oblasť: Národný úrad  

(Michal Beňo, Jarka Pankuchová) 

Vďaky: 
- za jednotu (v rôznorodosti) v kolektíve DM; 
- za všetkých ochotných darcov a modlitebníkov, ktorí stoja v 

službe DM s nami; 
- za duchovné občerstvenie na kurze o duchovnom poradenstve   

v Nemecku. 

Prosby: 
- za Martinku Šimovú, pracovníčku DM, ktorá sa vracia do služby 

po ukončení rodičovskej dovolenky. Prosíme o Božie vedenie pre 
ňu, za zdravie v rodine a múdrosť ako byť povzbudením pre 
pracovníkov s deťmi.  

- za požehnanie príprav a priebehu Európskej konferencie DM (15. 
- 22. máj 2019); 

N: 7. 4. 2019, Text: Matúš 12, 35 - 37 
Oblasť: Vydávanie literatúry  

(Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za to, že literatúra DM môže slúžiť klubom, zborom, školám i 

jednotlivcom; 
- za novú brožúrku To musíš vedieť, ktorú môžeme rozdávať pri 

evanjelizačných akciách; 
- za sériu materiálov pre predškolákov, ktorej posledný diel 

vydávame tento rok (Malé deti môžu poznať Boha cez 
modlitbu). 

Prosby: 
- za preklad a korektúry kníh od Cz. Bassaru, ktoré slúžia pre 

vzdelávanie pracovníkov, 
- za múdrosť a dobré nápady pri príprave podkladov pre letné 

tábory, 
- za postupné nahrádzanie starších lekcií zo Starého a Nového 

zákona inovovanými materiálmi. 


