
MODLITEBNÝ LIST 
Nový život deťom Slovenska

 Oblasť: Priama práca s deťmi a predaj literatúry 
(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- za slobodu, ktorú ešte na Slovensku máme, že je možnosť ísť 

s kresťanským programom do škôl, 
- za silu od Pána pre službu, za pomocníkov a dobrovoľníkov, 

ktorí slúžia spolu s nami na pravidelných kluboch alebo v 
týchto dňoch na predvianočných programoch na školách. 

Prosby: 
- za to, aby sa čo najviac detí obrátilo k Pánovi, kým je čas 

milosti, 
- za to, aby sme my služobníci mali veľa múdrosti od Pána, 

boli Ním vedení a smeli byť účastní obrátenia hriešnikov z 
bludnej cesty a záchrany duší, 

- za to, aby Pán strážil naše kroky, aby sme neboli nehodní 
nášho povolania. 

N: 16. 12. 2018, Text: Ján 1, 1 - 5 
Oblasť: Literatúra (Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za vydanie adventného balíčka Izajov strom, 
- za vydanie materiálu pre predškolákov Malé deti môžu 

poznať Boha cez Jeho cirkev, 
- za inovovaný starozákonný materiál Patriarchovia. 

Prosby: 
- za múdrosť pri výbere materiálov, ktoré budeme spracúvať,  
- za to, aby sme učiteľom a pracovníkom s deťmi vedeli 

správne vysvetliť ako používať naše materiály, 
- za to, aby sme v našom vyučovaní flexibilne reagovali na 

potreby dnešných detí.  

N: 23. 12. 2018, Text: Efezským 1, 18 - 19 
Oblasť: Vianoce 

Vďaky: 
- za obyčajnú noc, v ktorej prišlo neobyčajné Svetlo sveta, 
- za radostnú noc, keď dlhoočakávané predsa prišlo, 
- za nádej pri pohľade na dieťa v jasličkách. 

Prosby: 
- za to, aby sme vedeli a celým srdcom pochopili, čo je to za 

nádej, do ktorej Boh povoláva (Efezským 1, 18 - 19), 
- za to, aby sme mali srdcia plné milosti k sebe i k druhým, 

keďže sme omilostení v Tom milovanom, 
- za to, aby sme nadchádzajúci rok žili s vedomím, že nežijem 

už ja, ale žije vo mne Kristus. 

N: 30. 12. 2018, Text: Žalm 138 
Oblasť: Vďaky za uplynulý rok 

Vďaky: 
- za Božiu milosť, ktorá nám otvorila dvere na mnohé nové 

miesta prinášať posolstvo zmierenia (2. Kor 5,18 - 19), 
- za slobodu v našej krajine, vďaka ktorej môžeme prichádzať 

za deťmi do škôl, na internáty, do kultúrnych stredísk atď., 
- za všetkých dobrovoľníkov, podporovateľov a modlitebníkov, 

ktorí verne stoja s nami v službe, 
- za deti a mladých ľudí, ktorí otvorili svoje srdcia Pánovi 

Ježišovi, 
- za otvorenú náruč nebeského Otca, ktorý ešte stále k sebe 

volá stratených. 

N: 6. 1. 2019, Text: Skutky 1, 11 
Oblasť: Národný úrad  

(Michal Beňo, Jarka Pankúchová) 

Vďaky: 
- za pomoc viacerých dobrovoľníkov pri udržiavaní a príprave 

nových informačných systémov, užitočných pre našu službu,  
- za všetkých dobrovoľníkov, pomocníkov, učiteľov, ktorých 

máme a ktorí sa mnohí sami zúčastnili akcií DM ako deti. 
Ďakujeme, že ich Pán zachováva a že si ich používa v službe. 

Prosby: 
- za múdrosť pri dodržiavaní zákonných povinností, ktoré nám 

ako občianskemu združeniu určuje štát,  
- za Božiu ochranu všetkých pracovníkov na cestách, 
školeniach a návštevách, 

- za nových pracovníkov do oblastí, kde chýbajú (sever 
Slovenska, Záhorie a pod.).   

N: 13. 1. 2019, Text: 2. Korintským 4, 16 - 18 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za to, aby Božie slovo prinášalo trvalé zmeny do životov detí, 
- za všetkých, ktorí nám vytrvale písali cez prázdniny. 

Prosby: 
- za to, aby sa Božie slovo stávalo deťom drahým, 
- za to, aby túžili Pána Boh viac poznávať a poslúchať. 

N: 20. 1. 2019, Text: Malachiáš 1, 14 
Oblasť: Stránka Hľadaj a nájdi, elektronické  

biblické kurzy (Jarka Pankúchová) 

Vďaky: 
- za oživenie návštevnosti web stránky počas letných prázdnin 

(vypočutá modlitba), 
- za ochotu učiteľov a kolegov propagovať stránku medzi deťmi 

a za záujem viacerých detí o spoznávanie Boha a Jeho právd.	  

Prosby: 
- za vytrvalosť nových detí na stránke z leta, aby prichádzali 

pravidelne a aby im obsah stránky bol na povzbudenie a 
duchovný rast, 

- za požehnanie práce medzinárodného tímu wonderzone.com 
(medzi ktoré patrí aj hladajanajdi.sk) pri novom layoute a 
doplnení čítania na každý deň pre deti „Každý deň s Bohom“.  

N: 27. 1. 2019, Text: Izaiáš 61, 10 
Oblasť: Pripravované akcie 

Prosby: 
- za jarné kurzy pre pracovníkov s deťmi (Efektívne vyučovanie 

detí 1 a 2, jednodňové kurzy pre CZ) 
- za Deň Detskej misie v marci, 
- za pokračovanie Klubov Dobrej zvesti a klubov pre dorast v 

novom kalendárnom roku . 

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: 7. 10. 2018, Text: Žalm 68, 20   
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou 

(Michal a Zuzana Fraňovci) 

Vďaky: 

- za mnoho Božej dobroty a priazne, ktorú sme smeli 
zakúsiť v lete na táboroch a na trojdňových kluboch,  

- za Božie posilnenie pre mňa a Zuzku, sme vďační za 
zdravie a silu, ktorú nám Pán počas leta dával, 

- za nové ovečky, ktoré sa narodili do Božieho kráľovstva 
na letných táboroch. 

Prosby: 

- za deti, ktoré prijali Pána Ježiša, aby Mu zostali verné a 
naučili sa verne chodiť po Jeho cestách, 

- za nových pracovníkov pre Detskú misiu. Potrebujeme 
nových miestnych pracovníkov do ďalších oblastí 
Slovenska, 

- za Božiu pomoc, ochranu a vedenie pri všetkých 
cestách, ktoré sú spojené s prácou v Detskej misii. 



N: 14. 10. 2018, Text: Príslovia 3, 9 - 12  
Oblasť: Zvolen (Vladimír Terem) 

Vďaky: 
- Popri zmenenej rodinnej situácii (choroba syna Daniela) som 

vďačný, že letná služba mohla prebehnúť podľa plánov. Čo 
nebolo v mojich silách časovo zvládnuť, o to sa postarali na 
všetkých táboroch ostatní vedúci. 

- Do skupiny, ktorá pripravuje stretnutia pre ml. dorast pribudli 
noví vedúci. Sú to dorastenci, ktorí uverili cez túto službu, 
alebo sa jej zúčastňovali. V lete počas tábora sa osvedčili ako 
zodpovední vedúci. 

- Pán Boh je živý aj dnes, na tábore ml. dorastu sa Boh dotkol 
niekoľkých dorastencov. 

Prosby: 
- Začína služba klubov. Nech sú užitočné pre spasenie a duch. 

rast pre tých, ktorí sa prihlásia. 
- Chceme sa stretnúť na konferencii DM. Túžim, aby to bol čas, 

kedy Pán Boh bude k nám hovoriť. Nech sme ešte viac 
odovzdaní pre Jeho veci. 

N: 21. 10. 2018, Text: Józua 24, 16 - 18 
Oblasť: Konferencia Detskej misie 

Vďaky: 
- za priateľov, modlitebníkov, podporovateľov a 

spolupracovníkov, ktorí s nami už roky nesú službu  
Detskej misie. Tešíme sa, že sa s mnohými z nich budeme 
môcť stretnúť na konferencii. 

- za rečníkov, ktorí nám na konferencii budú slúžiť: Czeslaw 
Bassara, Vierka Hroncová, Peter Hrubo, 

- za konkrétne ovocie, ktoré priniesli predchádzajúce 
konferencie. Sme radi, že to neboli iba pekné stretnutia,  
ale vďaka nim sa mohla rozrásť služba na školách a nové deti 
mohli byť oslovené evanjeliom. 

Prosby: 
- aby aj tohtoročná konferencia bolo novým impulzom pre 

rozvoj evanjelizačnej práce na Slovensku.  
- Túžime po nových Kluboch Dobrej zvesti a po nových 
školách, ktoré sa otvoria pre evanjelizácie pred Vianocami a 
Veľkou nocou. 

- Modlime sa za rozšírenie miestnych tímov, za vznik nových 
modlitebných skupiniek.  

N: 28. 10. 2018, Text: 1. Kronická 29, 10 - 13 
Oblasť: Bratislava (Ľubica a Jozef Kováčovci) 

Vďaky: 
- v duchu tejto Dávidovej ďakovnej modlitby chválime a 

vyvyšujeme Božie meno za Jeho ochrannú a žehnajúcu ruku 
počas celého letného obdobia - letné tábory, denné tábory, 
evanjelizácie a ostatné misijné aktivity, 

- za detský denný tábor Detskej misie v Bratislave. Vďaka za 
20 detí - väčšina boli z necirkevného prostredia, ale aj ich 
rodičov (vyše 25 ich prišlo na spoločný program).Z Božieho 
slova sme hľadali správny smer pre ich(i  naše) životy. Pán 
nám daroval výborný misijný tím: Ľubka, Samko, Matúš, 
Jožko Š., Mirka, Kika, Silvia, Jožko K., Magdalénka. 

Vďaky: 
- za požehnaný čas na campe Učeník 2018. Vďaka za lektorov: 

Kaňúchovci a Šimočkovci a ich službu - povzbudenie pre 
praktickú učenícku službu. 

Prosby: 
- viac sa venovať deťom, ktoré prijali Pána Ježiša za svojho 

osobného Spasiteľa, aby sa duchovne nestratili a mohli 
duchovne rásť, 

- za Božie zmocnenie pri klubovej práci s deťmi na ZŠ Tbiliská, 
ZŠ Riazanská, Audiencia u Kráľa, MŠ Tupolevova. Potreba 
nových dobrovoľných spolupracovníkov. 

- za vzdelávacie aktivity v Bratislave i na okolí: kurzy A, B, C, a 
Efektívne vyučovanie detí - stupeň 1. 

N: 4. 11. 2018, Text: Žalm 86, 5 
Oblasť: Nitra (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za možnosť pozývať deti do Klubov Dobrej zvesti (KDZ) na 
štyri ZŠ v Nitre a okolí, 

- za podporu môjho zboru v mojej službe, 
- za pokračovanie dvoch PROTEENS klubov v Bratislave. 

Prosby: 
- za pozitívnu reakciu detí a rodičov na vyučovanie v KDZ, 
- za nových dobrovoľníkov, ktorí budú viesť KDZ, 
- za víkendovku staršieho dorastu 9. - 11. november 2018 

 N: 11. 11. 2018, Text: 2. Tesalonickým 2, 16 - 17 
Oblasť: Košice  

(Aďka Sabolová a Danka Plevová) 

Vďaky: 
- za požehnané leto v táboroch pre deti, dorast, rodiny, deti z 

detských domovov - nech hlásané Božie slovo premieňa 
životy poslucháčov, 

- za letné kluby v Michalovciach a okolí - vďaka za nadšených 
spolupracovníkov z domácich zborov a za dobrú správu o 
Božej láske odovzdanú približne 200 deťom, 

- za program pre knižnice a školy o Knihe kníh na nových 
miestach - aby deti cez Božie slovo spoznali Záchrancu. 

Prosby: 
- za múdre zvládanie služby aj rodiny (Danka), 
- za nové nápady a možnosti v službe po absolvovaní školení 

(Danka aj Aďka), 
- za dobrú spoluprácu i komunikáciu s dobrovoľníkmi, nech je 

služba pre Pána dôležitou súčasťou života. 

N: 18. 11. 2018, Text: Skutky 16, 25 
Oblasť: Stredisko Prameň 

(Jarka a Igor Pankuchovci) 

Vďaky: 
- za naplnenie strediska deťmi a mladými počas letných 

mesiacov i septembra,  
- za možnosť začať využívať priestory dokončeného                 

1. poschodia budovy C (vypočutá modlitba), 

Vďaky: 
- za pomoc bratov (Peťo, Samko, Miško, Karol, Lukáš) pri 

zastupovaní správcu od polovice júla do konca augusta 
(vypočutá modlitba), 

- za oddych a načerpanie nových síl počas leta (Igor) a posilu       
v tíme pracovníkov strediska (Marek Adamuščin). 

Prosby: 
- za napredovanie v kompletnom dokončení budovy C 

(spoločenská miestnosť a prízemie), 
- za jednotu v tíme, ochotu zdieľať sa a byť jeden druhému 

pomocou, 
- za Božiu ochranu nad strediskom Prameň. 

N: 25. 11. 2018, Text: Títovi 2, 11 - 13 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za Božiu milosť, ktorá nám priniesla spásu, vychováva nás na 

obraz Kristov a vedie k očakávaniu Jeho slávneho príchodu, 
- za možnosť pripravovať vyučovanie pre pracovníkov s deťmi      

v cirkevných zboroch aj za stretnutia s nimi, 
- za dobrovoľníkov, ktorí sa po kurzoch zapájajú do vyučovania a 

služby deťom a dorastencom. 

Prosby: 
- za Božiu milosť pri vyučovaní na kurzoch, nech Božie slovo 

premieňa vždy srdcia študentov a vedie ich do evanjelizácie 
mladej generácie, 

- za prípravu biblického vzdelávania pomocou kníh od brata 
Czeslawa Bassaru - za vzdelávacie aktivity počas nasledujúceho 
obdobia, za múdrosť pri ich plánovaní (niekedy sa nám ťažko 
hľadajú voľné termíny, ktoré by vyhovovali študentom aj 
inštruktorom). 

                                   
N: 2. 12. 2018, Text: Lukáš 2, 10 - 11 

Oblasť: Predvianočné akcie na ZŠ 

Vďaky: 
- za všetky školy, ktoré sú otvorené Dobrej správe o Spasiteľovi, 
- za riaditeľov škôl, učiteľov i rodičov, ktorí umožňujú deťom počuť 

pravdu, 
- za dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú v nesení Dobrej správy 

na ZŠ.  

Prosby: 
- za otvorené srdcia detí (i dospelých), aby si uvedomili potrebu 

spasenia, 
- za dostatok síl pri predvianočných akciách, za zdravie pre 

pracovníkov i ich rodiny, 
- za to, aby na Slovensku boli Vianoce skutočnou oslavou 

narodenia Spasiteľa. 

N: 9. 12. 2018, Text: Jakub 5, 20 
Oblasť: Priama práca s deťmi a predaj literatúry 

(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- za deti, ktoré navštevujú Kluby Dobrej zvesti, že môžu byť pod 

vplyvom Božieho slova, 


