
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: 2. 5. 2021, Text: Micheáš 7, 7 - 8 
Práca s deťmi a predaj literatúry  

(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- chváľme Pána za Jeho vernosť a dobrotu, že On je našou istotou v 

neistých časoch;  
- za to, že naša služba medzi deťmi neutícha a môžeme slúžiť aj 

rôznymi novými formami s využitím techniky a internetu; 
- za záujem zborov aj jednotlivcov o našu literatúru, ktorá je našou 

predĺženou rukou. 
Prosby: 
- za to, aby vonkajšie podmienky umožňovali chodiť medzi deti a 

slúžiť im priamo na Kluboch Dobrej zvesti, pártykluboch, tiež aby 
sa mohla rozbehnúť aj služba pomocou Lega; 

- prosme už teraz za leto, aby sa mohli uskutočniť letné tábory a 
iné evanjelizačné akcie; 

- za moju dcéru Betku i všetkých tohtoročných maturantov, ktorých 
čakajú teraz v máji maturity v týchto sťažených podmienkach. 

N: 9. 5. 2021, Text: Izaiáš 55, 8 - 11 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za to, že korešpondenčné kurzy nezasiahli obmedzenia a 

dostávajú sa k deťom po celom Slovensku; 
- za to, že od začiatku roka pribudli viaceré nové deti, ktoré aktívne 

píšu. 
Prosby: 
- za to, aby Pán naplnil i pri korešpondenčných kurzoch zasľúbenie, 
že Jeho Slovo sa nenavráti prázdne, ale vykoná to, na čo bolo 
poslané (verš 11); 

- za to, aby v tejto technickej dobe bola táto písomná forma kurzov 
pre deti atraktívna a aby vzrástol záujem detí o kurzy. 

N: 16. 5. 2021, Text: 1. Samuelova 16, 7 
Oblasť: internetová stránka 

www.hladajanajdi.sk (J. Pankuchová)                        

Vďaky: 
- Ďakujeme za možnosť v tejto dobe obmedzených osobných 

kontaktov využívať web stránku hladajanajdi.sk ako miesto 
stretávania sa s deťmi. Sme vďační za sprievodcov, ktorí deťom 
píšu a za každé dieťa pripravené objavovať nové veci, skúmať 
Božie pravdy a rásť vo viere.  

- Sme vďační, že sme na stránku elektronických korešpondenčných 
kurzov www.bkk.hladajanajdi.sk mohli pripraviť nové série lekcií: 
Rastiem s Bohom a Príbehy detí 2. Tešíme sa, že môžeme 
pripravovať nové lekcie s názvom Správne a nesprávne. 
Ďakujeme za viac než 50 detí, ktoré si čítajú denné zamyslenia 
na webe a môžu mať tak svoj pravidelný čas stíšenia s Bohom. 

Prosby: 
-  Prosíme za nové nápady pri tvorení elektronických lekcií, za 

múdrosť ako vieroučné otázky podať deťom zrozumiteľne, 
pravdivo a jasne;  

- Prosíme za deti, ktoré prichádzajú na stránky, aby nešli len po 
povrchu, ale nad sebou a nad Božím charakterom a Jeho konaním 
premýšľali, mohli byť znovuzrodené a vnútorne rásť; 

- Prosíme, aby deti aj vďaka návštevám webu hladajanajdi.sk 
spoznali iné oblasti služby Detskej misie (online stíšenia, 
papierové korešpondenčné kurzy, tábory, videá pre deti, online 
Klub Dobrej zvesti).  

N: 23. 5. 2021, Text: Izaiáš 55 
Oblasť: Propagácia (Martina Šimová) 

Vďaky: 
- za inšpiráciu a radosť pri tvorbe pozvánky a plagátu na LT a 
ďalších propagačných materiálov DM; 

- za slobodu šírenia Božieho slova, teda aj evanjelia na Slovensku, 
za možnosť slobodne distribuovať letáky, plagáty, brožúrky DM. 

Prosby: 
- za to, aby mi okolnosti dovolili absolvovať grafické kurzy, na ktoré 

som prihlásená, a poznatky tam získané som pretavila do ďalšej 
grafickej tvorby; 

- za efektívne využitie propagačných materiálov v praxi, aby sa 
vždy dostali k tým, ktorí to potrebujú a sú našim aktivitám a 
Dobrej zvesti evanjelia otvorení (deti, rodičia, učitelia...). 

N: 30. 5. 2021, Text: Ján 17, 3 
Oblasť: Sústredenie pred letnými tábormi 

Vďaky: 
- za to, že Boh je Ten, ktorému najviac záleží na tom, aby Ho deti 

smeli spoznať a získať večný život. On sa postaral i v minulom, 
ťažkom roku o to, aby sa letné tábory mohli konať a hladko 
prebehnúť. Veríme, že i tento rok sa smieme v tejto veci na Neho 
spoliehať a dôverovať Mu; 

- Sme vďační Pánovi za dobrovoľníkov, ktorí robia vedúcich na 
našich táboroch i za zdravotníkov, ktorí dohliadajú na bezpečnosť 
detí počas táborov. Sme vďační za týchto bratov a sestry, 
s ktorými smieme vytvoriť tímy pre letné tábory a spoločne slúžiť 
deťom zvesťou evanjelia – slovom i životom. 

- Sme vďační Bohu za pekné miesta, na ktorých tábory môžeme 
robiť i za záujem zo strany detí a rodičov. Od roku 2011 do 2015 
záujem o tábory klesal. Odvtedy postupne rastie a smieme mávať 
na táboroch tak veľa detí, ako to bolo v čase najväčšieho 
táborového boomu v druhej polovici 90. rokov. Vďaka Bohu za to! 

Prosby: 
- za dobrú prípravu táborov, za schopnosť zapracovať do organizácie 

a programu tábora všetky usmernenia hygienikov, aby deti smeli 
byť na tábore v bezpečnom a zdravom prostredí; 

- za dobrú modlitebnú prípravu každého jedného turnusu tábora. 
Keď sa Boží ľud modlí a žije tak, ako Pán chce (Skutky 2, 42 - 47), 
Pán pridáva zachránených. Túžba Pánovho srdca je i našou 
túžbou, aby mnohé deti mohli byť spasené.  

- Prajeme si, aby predtáborové sústredenie a každé stretnutie tímu 
bolo veľkým povzbudením vo viere a odhodlaní slúžiť pre každého 
pracovníka DM i pre každého dobrovoľníka. 

N: 6. 6. 2021, Text: Príslovia 23, 26 
Oblasť: Martin a okolie (Andrea Beniačová) 

Vďaky: 
- za milosť, že môžu naše srdcia patriť Pánu Bohu a hľadať Božie 

cesty; 
- za Božiu ochranu a rozvoj nových foriem služby; 
- za požehnanie z online stretnutí s deťmi i dorastencami. 

Prosby: 
- za srdcia detí a dorastencov, aby ich vložili do rúk svojho 

nebeského Otca a obľúbili si Jeho cesty; 
- zato, aby aby môj nebeský Otec preskúmal aj to moje srdce 

a bola som Mu verná v každej oblasti svojho života 
- posilnenie a jednotu pre všetky tímy na každej akcii počas letných 

prázdnin. 

N: 21. 2. 2021, Text: Žalm 78, 4 - 7 
Oblasť: Košice (Daniela Plevová) 

Vďaky: 
- Ďakujeme za možnosť pokračovať v MAMI klube online      

a niesť semienka viery k deťom aj ich rodinám; 
- Ďakujeme za nové biblické štúdium so žienkami z MAMI 

klubu (študujeme Bibliu online raz do týždňa), nech sú 
budované vo viere a požehnaním pre svoje rodiny;  

- Ďakujeme za dobrovoľníkov, ktorí sa pravidelne zapájajú 
do online stretnutí s táborníkmi - vďaka, že takto 
smieme byť s deťmi v kontakte a povzbudzovať ich vo 
viere. 

Prosby: 
- Prosím o múdrosť v službe pri troch školopovinných 

synoch a za prípravy na leto - ak Pán dá - letný tábor        
a evanjelizácie;  

- Prosím, aby som videla a nasledovala Božiu víziu pre 
moju oblasť služby v tomto roku; 

- Prosím za ďalších ľudí, ktorí podporia moju službu 
finančne a modlitebne.

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


N: 28. 2. 2021, Text: Matúš 28, 18 - 20 
Oblasť: Nitra (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za možnosti stretávania sa s dorastencami online; 
- za spolupracovníkov a dobrovoľníkov; 
- za manželku a dcérky, ktoré sú mi oporou v službe.  

Prosby: 
- za múdrosť, ako niesť evanjelium v svete, kde vládne 

individualizmus; 
- za sústredený čas s Bohom; 
- za Božie vedenie, aby sme dokázali mladých ľudí jasne 

smerovať na Boha. 

N: 7. 3. 2021, Text: Žalm 133, 1 - 3 
Oblasť: Stredisko Prameň  

(Jarka a Igor Pankuchovci) 

Vďaky: 
- za pomoc pri preklenutí obdobia bez ubytovaných skupín, 

možnosť zníženia nákladov na prevádzku a za všetkých 
ochotných darcov, ktorých si Boh použil k pomoci toto 
obdobie zvládnuť. Ďakujeme za nich a prosíme, nech ich Pán 
požehná, nech nemajú v ničom nedostatku a môžu zažívať 
Božiu starostlivosť; 

- za zdravie pracovníkov strediska a ochranu ich rodín; 
- za niekoľkoročnú službu predchádzajúcej kuchárky v stredisku 

Soni Ďurianovej, ktorú si odvolal náš Pán, veríme, do 
večnosti. Prosíme za jej rodinu, za pokoj, posilnenie a Božie 
potešenie v čase smútku a bolestnej straty.  

Prosby: 
- za posilnenie na duchu a v nádeji, že mimoriadna situácia 
 vyžadujúca si zatvorenie ubytovacích a stravovacích 
 zariadení čoskoro skončí a budeme môcť zažívať stretnutia, 
 spoločenstvá a rozhovory tvárou v tvár; 
- za múdrosť, ktoré práce, opravy a rekonštrukcie môžeme 
 ešte v tomto období urobiť a pripraviť sa tak na leto; 
- za možnosť zorganizovať letné tábory Detskej misie, za 
 múdre rozhodnutia vlády a kompetentných v týchto 
 otázkach, za upokojenie epidemiologickej situácie a za 
 vrátenie života a stretávania ľudí do normálu.  

N: 14. 3. 2021, Text: Žalm 22, 27 
Oblasť: Bratislava 

(Ľubica a Jozef Kováčovci) 

Vďaky: 
- za možnosť oslovovať deti Božím slovom aj počas pandémie 

cez internet pomocou online klubov. Sme vďační za deti, ktoré 
sa do klubov zapojili a tiež rodičov, ktorí ich podporili a 
pomohli pri kluboch. Veríme, že Božie slovo je živé a mocné… 
Židom 4, 12 (vypočuté modlitby); 

- účinnou internetovou službou sú videá, zamerané na 
 biblické pravdy a ich aplikácie v živote detí. Vďaka za všetky 

vytvorené videá pracovníkmi Detskej misie. Mohli poslúžiť na 
misijných kluboch, v cirkevných zboroch a cez YouTube sieť aj 
širšej verejnosti; 

- vďaka za rôzne online porady pracovníkov Detskej misie, 
ktoré umožňovali plynulú organizáciu a realizáciu služieb DM 
počas doterajších pandemických obmedzení. 

Prosby: 
- za Božie vedenie pre nás v službe DM podľa obmedzení, ktorým 
 budeme v budúcnosti čeliť, za prácu výboru DM v Bratislave 
 a tím dobrovoľníkov; 
- za jasné biblické učenie na kluboch Hľadači pokladov, za 

primerané kreatívne vyučovanie, ktoré osloví súčasné deti, 
 predškolákov a tiež deti a rodinných príslušníkov, ktorí sa 
 zúčastňujú párty klubov Audiencia u Kráľa; 
- za zlepšenie pandemickej situácie tak, aby sme mohli mať akcie 

“naživo" ako pred obdobím pandémie. “Ohlás sa mi Hospodine, 
lebo je vzácna Tvoja milosť, obráť sa ku mne pre svoje hojné 
zľutovanie.” Ohlás sa všetkým nám, ktorí k Tebe v nádeji 
voláme. 

N: 21. 3. 2021, Text: Žalm 119, 50 
Oblasť: Bratislava (Zuzana Magdošková) 

Vďaky: 
- za online priestor, v ktorom sa môže šíriť dobrá správa Pána 

Ježiša, ktorá obživuje; 
- za deti túžiace po Pánu Bohu, ktoré si nachádzajú čas nielen na 

online spoločné stíšenia, ale aj vlastné stíšenia doma; 
- za rodičov, ktorí umožňujú deťom sa pripojiť na online stretnutia, 

aby rástli vo viere v Pána Ježiša. 
Prosby: 
- za dobré internetové spojenie počas online stretnutí s deťmi; 
- za to, aby deti dôverovali Božiemu slovu a nachádzali útechu v 

Bohu; 
- za rodičov, ktorí sa cítia unavení a potrebujú byť obživení Jeho 

Slovom. 

 N: 28. 3. 2021, Text: 5. Mojžišova 6, 5 
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou  

(Zuzana a Michal Fraňovci) 

Vďaky: 
- Pripomíname si 30 rokov služby Detskej misie na Slovensku a to 

nás napĺňa veľkou vďačnosťou voči Pánu Bohu za Jeho milosť, 
pomoc, starostlivosť a ochranu; 

- Vďaka Božej milosti smú deti i dnes, v období pandémie počúvať 
Božie slovo. Vďaka Bohu za Jeho vedenie, aby mohla byť začatá 
služba, ktorá cez média oslovuje deti na miestach, kde trávia 
lockdown; 

- Som Bohu vďačný za celý tím Detskej misie, za dobré vzťahy 
a otvorenosť, za to, že sa smieme navzájom za seba modliť a byť 
si jeden druhému oporou. Je výsada slúžiť v takom tíme! 

Prosby: 
- za to, aby sme Pána milovali celým srdcom, dušou, mysľou 

a silou a boli poslušní Jeho vedeniu; 
- za múdre, pokorné, odvážne, citlivé, poslušné, čisté a verné 

srdce; 
- za nové vízie a nápady pre službu Detskej misie, za silu 

a múdrosť pre ich uskutočnenie. 

N: 4. 4. 2021, Text: Žalm 115, 12 - 13 
Oblasť: Orava a Liptov (Martina a Andy Alboiu) 

- za online Kluby Dobrej zvesti, ktoré bývajú každú sobotu             
o 17.00 hod; 

- za ľudí, ktorí sú súčasťou našej služby prostredníctvom 
modlitebnej a finančnej podpory; 

- za ochotných dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri príprave 
online klubov. 

Prosby: 
- modlíme sa za nových ľudí, ktorí by boli ochotní podporovať 

našu službu finančne; 
- za možnosti spolupráce s miestnymi zbormi v našom regióne; 
- za múdrosť a kreativitu pri hľadaní spôsobov, ako osloviť deti      

v súčasnej situácii a priniesť im evanjelium 

N: 11. 4. 2021, Text: Lukáš 2, 30 - 32 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za spôsoby, ktorými sa môžeme aj v čase pandémie navzájom 

povzbudzovať z Božieho slova a vyučovať pracovníkov s deťmi. 
Môžeme nahrávať videá o našej službe a s povzbudením z 
Božieho slova. A tiež realizovať online vyučovanie; 

- za online kurz EVD 1, ktorý práve prebieha. Máme za sebou 
dva týždne vyučovania. 

Prosby: 
- za poslednú, tretiu časť online kurzu EVD 1, ktorá bude 

prebiehať počas toho týždňa. Je to pre nás nová forma služby 
pre učiteľov. Prosíme o múdrosť, aby sme vedeli odovzdať 
účastníkom online kurzu čo najviac z toho, čo nám Pán Boh 
zveril pre službu deťom. Tiež prosíme, aby online forma nebola 
prekážkou pre odovzdanie dôležitých právd z Božieho slova, 
ako aj praktických zručností pre službu. Prosíme aj za 
študentov, aby ich Pán Boh viedol pri prezentáciách biblickej 
lekcie; 

- za účastníkov online kurzu, aby využili to čo sa naučili pri 
evanjelizácii detí vo svojom okolí.  

N: 18. 4. 2021, Text: Zjavenie Jána 11, 1 
Oblasť: Národný úrad 

Vďaky: 
- za technické riešenia, ktoré nám umožňujú pripravovať našu 

službu aj v tomto čase; 
- za nové oblasti služby v Dolnom Kubíne a v Sučanoch od 

jesene minulého roka. Zároveň prosíme o vybudovanie 
podporného tímu pracovníkov v týchto oblastiach– oblastných 
výborov, okruh spolupracovníkov a spolupracujúcich cirkevných 
zborov. 

Prosby: 
- za nové technické riešenia, ktoré nám uľahčia a sprehľadnia 

prácu - nástroje Gsuit; 
- za nového riaditeľa Detskej misie (CEF) pre strednú Európu 

Darka Adameka, za Božie vedenie a Jeho múdrosť vo všetkých 
rozhodnutiach a usmerňovaní služby medzi deťmi. 

N: 25. 4. 2021, Text: Ozeáš 6, 6 
Oblasť: Literatúra (Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za Bohom povolaných ľudí, ktorí sa snažia zrozumiteľne 

vysvetľovať Božie slovo deťom a mladým ľuďom; 
- za rozmanité množstvo rôznych foriem, ktorými môžeme 

deťom sprostredkovať Božie pravdy (tlačené materiály, videá, 
online stretnutia), 

- za materiál Veľký obraz, ktorým chceme poslúžiť v lete počas 
denných táborov a 5-dňových klubov. 

Prosby: 
- za múdrosť, ako efektívne prehovárať k dnešnej generácii detí 

a mladých ľudí; 
- za tvorivosť v oblasti médií, aby sme vedeli ponúkať dobrý 

obsah príťažlivou formou. 


