
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

Prosby: 
- za kolegu z českej Detskej misie Daniela Féra, autora 

elektronických korešpondenčných kurzov, ktorý bojuje so 
zákernou chorobou. Prosíme za jeho uzdravenie a Boží pokoj 
a posilu pre jeho manželku a malého synčeka; 

- za príchod nových detí na web, ktoré boli na letných táboroch 
a ostatných letných evanjelizáciách.  

N: 22. 8. 2021, Text: Príslovia 16, 6 - 7 
Literatúra Detskej misie (Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za letáky, ktoré sú papierovými misionármi a poslúžia aj tam, 

kam sa misionári nedostanú;  
- za 5-ročný cyklus vyučovania v Kluboch Dobrej zvesti, ktorý 

môže byť užitočnou pomôckou pre učiteľov; 
- za evanjelizačný materiál Veľký obraz, ktorý pomôže deťom 

pochopiť základné biblické pravdy. 
Prosby: 
- za to, aby si literatúra Detskej misie našla svojho adresáta a bola 

účinným nástrojom v rukách učiteľov, rodičov i detí; 
- za ďalšie materiály z nového cyklu (Starý a Nový zákon), aby boli 

zrozumiteľné pre dnešnú generáciu; 
- za korešpondenčný kurz Skutočná láska, nech je dobrou 

pomôckou pre tínedžerov v oblasti vzťahov. 

N: 29. 8. 2021, Text: Marek 4, 20 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za všetky deti, ktoré hľadajú odpovede v Božom slove; 
- za existujúce korešpondenčné kurzy, ktoré sú obsahovo veľmi 

hodnotné a nadčasové, lebo sú postavené na biblických pravdách; 
- novú dobrovoľníčku Sáru, ktorá je ochotná pomáhať v korešp. 

kurzoch a odpisovať deťom (vypočutá modlitba). 
Prosby: 
- za to, aby deti dobre chápali lekcie a aby sa to odrazilo v ich 
životoch; 

- za múdrosť a vedenie pri odpisovaní deťom; 
- za to, aby sme po rozbehnutí školského roka vedeli urobiť dobrú 

propagáciu kurzov na kluboch a aby sa zapojili nové deti. 

N: 5. 9. 2021, Text: Žalm 32, 8 
Oblasť: Začiatok nového školského roka                  

Vďaky: 
- za to, že Boh nás vyučuje a chce nás viesť po svojich cestách, 

ktoré sú pre nás dobré! Sme radi, že Jeho výchova a škola, 
v ktorej nás učí stále novým veciam, sa nikdy nekončí. 

- za možnosť obnoviť priamu službu deťom na miestach, kde 
predtým bola a za možnosť otvoriť nové KDZ. Prajeme si, aby 
táto služba mohla rásť a mnohé deti cez ňu prišli k pravému 
poznaniu Pána Ježiša. 

- za dobré vzťahy s učiteľmi a riaditeľmi na viacerých školách, ktoré 
nám umožňujú prinášať evanjelium deťom na ich školách. 
Prosíme aj za požehnanie životov týchto učiteľov a katechétov. 

Prosby: 
- za to, aby sme boli vnímaví na Božie vedenie. Túžime konať podľa 

Jeho vôle a prinášať ovocie na Jeho slávu v službe, do ktorej nás 
postavil; 

- za bratov a sestry, ktorí by boli ochotní prevziať vedenie nových 
KDZ v tomto školskom roku. KDZ sú výborná príležitosť 
pravidelne deti vyučovať z Božieho slova a viesť ich k Pánovi. 
Nech je táto možnosť využitá naplno. 

- za to, aby sme my, pracovníci Detskej misie z úradu DM i miestni 
pracovníci boli užitočnou pomocou pre našich verných 
dobrovoľníkov, ktorí vedú Kluby Dobrej zvesti (KDZ). 

N: 12. 9. 2021, Text: 1. Tesalonickým 5, 9 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za Božiu milosť a dobrotu, že aj v tomto čase dáva svojmu ľudu 

možnosť poznávať Ho a vychováva nás, že všetko čo sa deje, je 
nám na spásu a na dobré; 

- vďaka za možnosť zrealizovať online kurz EVD S1 (jar 2021), za 
24 študentov, s ktorými sme mali dobré spoločenstvo, za múdrosť 
pri vyučovaní, za ochranu od technických problémov a za hladký 
priebeh kurzu; 

- vďaka, že viacerí študenti z online kurzu EVD S1 sa zapájajú do 
služby deťom a plánujú aj nové misijné aktivity pre deti. 

Prosby: 
- za študentov EVD S1, aby vytrvali v službe nesenia evanjelia 

deťom v ich okolí, aby hľadali nové spôsoby ako osloviť det; 
- za múdrosť naplánovať a pripraviť ďalšie kurzy, kedy a akou 

formou ich pripraviť (Efektívne vyučovanie detí stupeň 1 a 2, Kurz 
pre učiteľov predškolákov, Kurz pre učiteľov dorastu).  

- za dobrú spoluprácu s cirkevnými zbormi pri vyučovaní 
a povzbudzovaní učiteľov detí. 

N: 19. 9. 2021, Text: Ján 21, 15 - 19 
Oblasť: Propagácia (Martina Šimová) 

Vďaky: 
- za slobodu šírenia Božieho slova a evanjelia v našej krajine; 
- za možnosť vytvárať propagačné materiály pre jednotlivcov              

i skupiny na rôzne účely (tričká, záložky, bannery, plagáty…); 
- za radosť a požehnanie, ktoré môžem v Detskej misii zažívať 

vďaka súladu a jednote tímu pracovníkov. 
Prosby: 
- za milosť Pána Boha a zlepšovanie pandemickej situácie; 
- za to, aby sme v tento nový školský rok mohli byť viac v osobnom 

kontakte s deťmi a dorastencami, menej odkázaní len na 
bezkontaktnú komunikáciu; 

- za to, aby naša propagácia bola efektívna a naše brožúrky, letáky 
sa dostali tam, kde sú hľadajúce a otvorené srdcia pre Pána 
Ježiša. 

N: 26. 9. 2021, Text: 2. Korintským 9, 12 
Oblasť: Dobrovoľníci a podporovatelia DM 

Vďaky: 
- Sme vďační Pánu Bohu za Jeho zaopatrenie v našich životoch 

a službe cez bratov a sestry, ktorí verne podporujú našu službu; 
- Ďakujeme za všetkých dobrovoľníkov, ktorí nám ochotne pomáhali 

počas leta. 
Prosby: 
- Prosíme za to, aby radosť z ovocia služby medzi deťmi mohla byť 

povzbudením pre každého jedného brata a sestru, ktorí sú 
zapojení do našej práce; 

- za zapálených dobrovoľníkov pre Kluby Dobrej zvesti. 

N: 3. 10. 2021, Text: Rímskym 5, 1 - 2 
Oblasť: Pripravované akcie Detskej misie 

Prosby:  
- V čase uzávierky Informačného listu ešte neboli známe presné 

dátumy jesenných akcií, preto prosíme všeobecne za 
víkendovky, kurzy a ďalšie podujatia Detskej misie.

N: 13. 6. 2021, Text: Matúš 7, 7 
Oblasť: Bratislava (Zuzana Magdošková) 

Vďaky: 
- za Zoom online stretnutia pre deti a ich túžbu po 

poznávaní Pána Boha; 
- za možnosť mať toto leto tábory a takmer naplnené 

turnusy;  
- za mnohé prihlásené deti, ktoré sú aj z nie kresťanských 

rodín a budú môcť počuť a zažiť čas s Pánom Ježišom pri 
táborových aktivitách. 

Prosby: 
- za Božie posilnenie detí, ktoré svedčia svojím 

kamarátom;  
- za otvorenie služby deťom na školách, ktoré sú 

momentálne pre kluby zatvorené kvôli hygienickým 
opatreniam; 

- za priazeň školy v Petržalke otvoriť nový Klub Dobrej 
zvesti od ďalšieho školského roka a vytrvalú túžbu 
družinárky Anky viesť tento klub s pomocou Detskej 
misie.



N: 20. 6. 2021, Text: 1. Samuelova 12, 23 - 24  
Oblasť: Stredisko Prameň  

(Jarka a Igor Pankuchovci) 

Vďaky: 
- Ďakujeme za podporovateľov a modlitebníkov, za ich 

príhovory a pomoc; 
- za možnosť pripravovať tábory v tomto stredisku (Detská 

misia: 4 detské, 2 dorastové, 1 rodinný, tábor Učeník pre 
vedúcich, externé: 2 zborové tábory); 

- za pripomínanie si Božej perspektívy, čo je dôležité, čo je 
večné a čo je len dočasné. 

Prosby: 
- za novú pracovnú posilu v stredisku od leta 2021 (Rudolf 

Barok). Nech môže Rudy vnímať to, že je na správnom 
mieste, nech si ho Pán používa, posilní a vedie vo všetkom; 

- za priaznivé epidemiologické podmienky pre tábory a tiež 
ostatné akcie mimo spoločenstiev; 

- za správne načasovanie etáp rekonštrukcie hlavnej budovy 
a zvládnutie prvej etapy – prípravy projektu a stavebné 
povolenie rekonštrukcie. 

N: 27. 6. 2021, Text: Micheáš 7, 18 
Oblasť: Orava a Liptov (Martina a Andy Alboiu) 

Vďaky: 
- za online Kluby Dobrej zvesti, za deti, ktoré sa na ne 

pripájajú; 
- za bratov a sestry, ktorí sú súčasťou našej služby deťom skrze 

modlitebnú a finančnú podporu .  

Prosby: 
- za detský športový tábor v Častej - je to prvýkrát, čo sme 

v úlohe hlavných vedúcich tábora, prosíme si od Pána 
múdrosť a Jeho vedenie pri príprave a organizácii tábora; 

- za denný tábor v Liptovskom Petre a 5-dňové evanjelizačné 
kluby v Ružomberku, aby Pán Boh prehováral k detským 
srdciam a napĺňal ich túžbou bližšie Ho spoznať. 

N: 4. 7. 2021, Text: Izaiáš 43, 18 - 19   
Oblasť: Práca s deťmi a predaj literatúry  

(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- za Božie zasľúbenia a uistenie, že On tvorí nové, vytvára 

podmienky, aby sa aj toto leto po mesiacoch izolácie mohlo 
naplno využiť pre šírenie Jeho slova; 

- za možnosť robiť letné tábory (pobytové i denné) a za 
všetkých dobrovoľníkov, ktorí slúžia na táboroch ako vedúci, 
za ich ochotu a obetavosť; 

- za nový leták Evanjelium podľa Jána, ktorý chceme rozdávať 
na letných akciách po Slovensku. 

Prosby: 
- za letné tábory (prvý detský turnus začal práve dnes), aby 

Pán Boh tvoril nové veci v srdciach detí a aby boli mnohé 
zachránené pre večnosť; 

- za to, aby nás Pán Boh, tak ako minulý rok, zachoval 
zdravých a ochraňoval pred úrazmi i chorobami; 

- za to, aby sme my vedúci boli pre deti v táboroch dobrým 
svedectvom viery slovami i skutkami. 

N: 11. 7. 2021, Text: Židom 6, 11 - 12 
Oblasť: Martin a okolie (Andrea Beniačová) 

Vďaky: 
- za Božie zasľúbenia, ktorých sme sa stali dedičmi; 
- za Božie vedenie a kreativitu, ktorou nás viedol v pokračovaní 

a rozvíjaní služby medzi deťmi a dorastencami; 
- za modlitebníkov a podporovateľov, ktorí verne stoja za prácou 

DM. 

Prosby: 
- za väčšiu horlivosť a nové nasadenie do priamej práce s deťmi po 
čase lockdownu; 

- za požehnanie spolupráce s novými kazateľmi 
a spolupracovníkmi, nech Duch jednoty, porozumenia a lásky nás 
sprevádza pri spoločnej službe v oblasti; 

- za dorastový tábor v Tatranskej Lomnici, ktorý sa práve dnes 
začal. 

 N: 18. 7. 2021, Text: Jakub 1, 21 
Oblasť: Košice (Danka Plevová) 

Vďaky: 
- za pravidelné on-line stretnutia MAMI klubu aj táborníkov počas 

lockdownu, kde sa pripájali deti z rôznych miest Slovenska. Za 
kamerami často počúvali biblickú zvesť aj súrodenci a rodičia; 

- za možnosť spoznávať Pána Boha aj seba navzájom cez on-line 
študijnú skupinku pre mamičky (od novembra 2020); 

- za očkovanie proti COVIDu. Nech to poslúži aj k možnostiam opäť 
usporiadať stretnutia, kurzy a návštevy "naživo". 

Prosby: 
- za náš detský tábor od 25. 7. - 31. 7. pod Tatrami - aby boli deti 

dotknuté Božou láskou nielen cez vyučované Slovo, ale aj cez 
naše vzťahy a rozhovory; 

- za to, aby sa evanjelium Pána Ježiša dostalo cez prázdniny k 
mnohým detským srdciam cez zborové tábory, evanjelizačné 
traktáty, aj osobné svedectvá kresťanov; 

- za to, aby to, čo s manželom učíme našich 3 synov o Pánovi 
Ježišovi, uchopili vlastnou vierou a osobným vzťahom s Ním. 

N: 25. 7. 2021, Text: Príslovia 16, 3 
Oblasť: Nitra (David Spodniak) 

- za stabilný tím vedúcich v mladšom aj staršom doraste; 
- za možnosť stretávať sa s dorastencami online; 
- za pravidelné stretávanie sa s vedúcimi počas lockdownu, kde 

sme mohli spolu duchovne rásť; 
- za veľký záujem o tábor mladšieho dorastu už pred prázdninami. 

Prosby: 
- za to, aby sme sa ako vedúci mali silu s radosťou a zodpovedne 

pripravovať na tábory; 
- za to, aby dorastenci odchádzali z táborov premenení Božou 

milosťou skrze evanjelium Ježiša Krista; 
- za tábor staršieho dorastu v Stredisku Prameň, ktorý dnes začína. 

N: 1. 8. 2021, Text: Izaiáš 40, 31 
Oblasť: Michal a Zuzana Fraňovci  
(národný riaditeľ s manželkou) 

Vďaky: 
- za to, že On nám je útočišťom a silou. K Nemu smieme 

prichádzať a On obnovuje naše sily. Sme vďační za túto veľkú 
výsadu; 

- za to, že mnohú našu službu smieme robiť spoločne s našimi 
dievčatami Lenkou a Ľudmilkou. Pozývajú svoje kamarátky 
a spolužiačky na tábory, motivujú ich, aby prišli na kluby. 
Prosím, modlite sa za to, aby si naše dievčatá mohli Pána 
Ježiša celým srdcom zamilovať a verne Ho nasledovať po celý 
svoj život. 

- za všetkých dobrovoľníkov, verných pomocníkov, ktorí sa pridali 
k našej službe počas tohto leta. Sme za týchto vzácnych bratov 
a sestry Pánu Bohu veľmi vďační. 

Prosby: 
- Práve sme začali náš posledný tohtoročný tábor. Prosíme za 

jeho pokojný, ale zároveň požehnaný priebeh a za mnoho detí, 
ktoré sa narodia do Božieho kráľovstva; 

- za dobrý oddych pre našu rodinu a za načerpanie nových síl do 
služby, ktorú smieme z Božej milosti konať; 

- za nových spolupracovníkov do rôznych oblastí služby Detskej 
misie. 

N: 8. 8. 2021, Text: Žalm 73, 28 
Oblasť: Bratislava (Jozef a Ľubica Kováčovci) 

Vďaky: 
- za všetkých našich modlitebníkov, ktorí nás verne nesú na 

modlitbách, a tak stoja za nami i našou misijnou 
službou.Vďační sme za tých, čo sa za naše duchovné, 
zdravotné a misijné potreby modlia každý deň; 

- za tím spolupracovníkov pri online kluboch Hľadači pokladov       
a  za to, že sme mohli mať kluby pravidelne; 

- za podporu nášho CZ na Legionárskej: vedenia (priestory pre 
denný tábor DM) i pracovníčok s deťmi (Ali a Lenka) pri 
mesačnom klube Audiencia u Kráľa. 

Prosby: 
- za dobrú prípravu a Pánom zapálených spolupracovníkov na 

dennom tábore DM BA, Legionárska 6. Téma: Veľký obraz; 
- za Božiu ochranu a požehnanie počas 16. campu DM: Učeník 

2021 v Častej (27. 8. - 1. 9. 2021). Túžime, aby sa praktické 
učeníctvo stalo našou bytostnou výzvou života i služby; 

- za to, aby Božie slovo: Zj. 3, 8 “Hľa dal som pred tebou 
otvorené dvere” sa naplnilo pre misijnú službu “naživo”              
v novom školskom roku: na školách, v škôlkach, v kluboch        
a verejných priestoroch. 

N: 15. 8. 2021, Text: 2. Kráľov 7, 9 
Oblasť: hladajanajdi.sk (Jarka Pankuchová) 

Vďaky: 
- za Anetku, Andreja, Tamarku, Peťku, Janku, Erika a mnohé 
ďalšie deti, ktoré pravidelne prichádzajú na stránku a túžia 
duchovne rásť; 

- za Andrejku, Janku, Jarku, Lenku, Martinku a Zuzku - 
sprievodkyne, ktoré deti po webe sprevádzajú, odpisujú deťom 
a povzbudzujú ich v dôvere v Pána. 


