Oblasť: Literatúra (Miriam Kešjarová)
Prosby:

- za nový materiál pre predškolákov: Malé deti môžu poznať
Boha cez Jeho cirkev,
- za inovovaný starozákonný materiál Patriarchovia,
- za knihu od C. Bassaru - Bibliology, ktorú chceme ponúknuť
aj v slovenčine.

N: 19. 8. 2018, Text: Žalm 119, 105
Oblasť: Korešpondenčné kurzy
Vďaky:

- za to, že sme mohli začať posielať ďalší biblický kurz
o Danielovi,
- za deti, ktoré majú záujem o čítanie Biblie,
- za ich rodinných príslušníkov, ktorí nás prosia o modlitby.

Prosby:

- za to, aby Duch Svätý pôsobil na srdcia detí a dorastencov,
ktorí si čítajú Bibliu a aby ich Božie slovo menilo,
- za to, aby dorastenci, ktorí majú veľa vedomostí o Bohu,
odovzdali svoje životy Pánovi.

N: 26. 8. 2018, Text: Rímskym 15, 13
Oblasť: Učeník 2018
Vďaky:

- za požehnanie doterajších 12 ročníkov Učeníka v Častej,
- za ochotu lektorov pre tohtoročného Učeníka (28. 8 - 2. 9.
2018): manželov Kaňuchových a manželov Šimočkových,
- za dobré prostredie pre Učeníka v Častej a rekonštrukciu a
nadstavbu v objekte C.

Prosby:

- za požehnanie ranných stíšení, ktoré sú dôležitým prvkom
Učeníka,
- za pôsobenie Ducha Svätého pri témach o moci Božej meniť
životy a praktickom učeníctve,
- za požehnanie učeníckeho života účastníkov po ukončení
Učeníka na rôznych miestach Slovenska.

N: 2. 9. 2018, Text: Príslovia 24, 10 - 12
Oblasť: Začiatok školského roka
Vďaky:

- za dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí po prázdninách
budú opäť pokračovať vo vyučovaní na Kluboch Dobrej
zvesti,
- za možnosť pracovať cez KDZ na viacerých ZŠ,
- za modlitebníkov a darcov – našich vzácnych misijných
partnerov – vďaka ktorým túto službu smieme robiť.

Prosby:

- za nové miesta a nových pracovníkov pre KDZ, aby čo
najviac detí malo možnosť prichádzať na miesta, kde budú
vyučované z Božieho slova,
- za kresťanských učiteľov, ktorí pôsobia na jednotlivých
školách, aby s ďalšími bratmi a sestrami z ich zborov mohli
spolu verne a vytrvalo zápasiť za nový život detí na ich
školách,
- za silu pre pracovníkov DM, aby po náročnom lete nabrali
nové sily pre rozbehnutie aktivít v novom školskom roku. 	
  

N: 9. 9. 2018, Text: Filipským 1, 27
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo)
Vďaky:

- za Božiu milosť a vedenie pri príprave a realizácii kurzov EVD 1
v Poprade, KPD v Častej a EVD 2 v Bratislave,
- za služobníkov v Poprade, ktorí sa v mnohom pridávajú
k misii medzi deťmi,
- za mladých vedúcich dorastu, ktorý to čo sa naučili na KPD
využívajú pri vyučovaní a službe dorastencom.

Prosby:

- za múdrosť pri miernych úpravách v našich kurzoch (chceme
zachovať ich biblickú hĺbku, ale zároveň reagovať na potreby
dnešných detí a učiteľov, hľadať nové formy a spôsoby
oslovenia a vyučovania detí),
- za prípravu bibl. vzdelávania pomocou kníh od C. Bassaru,
- za vzdelávacie kurzy počas jesene.

N: 16. 9. 2018, Text: Text: Lukáš 11, 10
Oblasť: Internetová stránka
(Jarka Pankuchová)
Vďaky:

- za všetky deti, ktoré prichádzajú na hladajanajdi.sk a môžu
byť tak povzbudené Božím slovom a Jeho predivnými
skutkami,
- za prísľub nového obsahu (príbehov a aktivít) na web stránke.

Prosby:

- za nové deti na stránke a za hlad po Božích veciach,
- za ochotu rodičov pomáhať mladším deťom pri čítaní na web
stránke,
- za talentovaných a ochotných ľudí do medzinárodného tímu
Wonderzone (Hľadaj a nájdi).

N: 23. 9. 2018, Text: Kazateľ 8, 1 - 5
Oblasť: Národný výbor
Vďaky:

MO DLI TEB NÝ LI S T
Nový život deťom Slovenska
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: 10. 6. 2018, Text: 1. Samuelova 7, 12b
Oblasť: Stredisko Prameň
(Jarka a Igor Pankuchovci)
Vďaky:

- za bratov a sestry, ktorí venujú svoj čas i námahu službe
Detskej misie, aby boli pomocou pre pracovníkov DM vo
výboroch v Bratislave, Zvolene, Košiciach, Martine
a Dunajskej Strede,
- za spoločné nesenie bremena služby a rozhodovania,
- za nové kontakty k dobrovoľníkom, modlitebníkom, darcom,
ktoré sa vďaka výborom otvárajú.	
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Prosby:

- za personál kuchyne, za jednotu v tíme pracovníkov,
za dobré vzťahy a komunikáciu s vedúcimi skupín,
- za dobrú prípravu priestorov pre deti a dorast z letných
táborov (hlavne budovy C),
- za pracovnú posilu pri údržbe a spravovaní strediska
(čiastočný pracovný úväzok a pod.).

- za rozšírenie oblastnej práce cez dobré strategické plánovanie
oblastných výborov spolu s miestnymi pracovníkmi,
- za požehnanie členov výborov, ich rodín, cirkevných zborov,
ich služby v zbore i v Detskej misii,
- za to, aby Pán povolal nových pracovníkov do oblastí:
severovýchodného Slovenska, Záhoria, Horného Považia,
južného Slovenska.

N: 30. 9. 2018, Text: Matúš 11, 28 - 30
Oblasť: Pripravované akcie
Prosby:

- za jesenné kurzy pre pracovníkov s deťmi (Efektívne
vyučovanie detí 1, Kurz A)
- za jesenné víkendovky mladšieho a staršieho dorastu,
- za Celoslovenskú konferenciu Detskej misie (26. - 28. 10. 2018).

Božiu starostlivosť a ochranu pri rekonštrukciách,
dary a ochotu bratov a sestier pomôcť pri prácach,
viaceré zľavy pri nákupe zariadení do budovy C,
dobré napĺňanie kapacít letných táborov DM.

Prosby:

N: 17. 6. 2018, Text: 1. Samuelova 12, 24
Oblasť: Nitra (David Spodniak)
Vďaky:

- za naklonené srdcia riaditeľov na 4 ZŠ v Nitre a okolí pre KDZ,
- za nový pravidelný PROTEENS klub v Bratislave v Dúbravke,
- za svoju vlastnú kanceláriu, ktorú mi zadarmo poskytla firma
Softpoint.

Prosby:

- za otvorené dvere pre PROTEENS v Nitre,
- za naklonené srdcia detí a rodičov prihlásiť sa na Klub Dobrej
zvesti v septembri,
- za dobrovoľníkov ochotných viesť KDZ.

N: 24. 6. 2018, Text: Židom 10, 23 - 24
Oblasť: Košice (Danka Plevová)

N: 8. 7. 2018, Text: 1. Kronická 29, 10 - 13
Oblasť: Bratislava
(Ľubica a Jozef Kováčovci))
Vďaky:

- za deti z Klubov Dobrej zvesti (Tbiliská, Riazanská), ktoré
verne navštevovali kluby a počúvali Božie slovo,
- za rodičov z klubov (Audiencia u Kráľa, ZŠ Riazanská a ZŠ
Tbiliská), ktorí prihlásili deti do táborov DM,
- za vedenie škôl a za všetkých obetavých pomocníkov.

Prosby:

- za prípravu misijného denného tábora DM v čase 20. 8. - 24.
8. 2018 a oslovenie detí na novom sídlisku Stein 2,
- za budúcich prvákov (13 detí), ktoré navštevovali klub DM v
MŠ v Petržalke,
- za deti z Veľkého Medera, ktoré navštevovali Audienciu u
Kráľa a teraz budú rozmiestnené v domovoch rodinného typu
po západnom Slovensku: Ž 121.

Vďaky:

- za mamky na MAMI klube, ktoré sú otvorené v duchovných
rozhovoroch,
- za deti v evanjelickej škôlke, aby vštepované Božie slovo sa
im pripomenulo i v každodenných situáciách,
- za možnosť poslúžiť v lete na 4 táboroch, prosím o Božiu
ochranu a nech sa On oslávi.

Prosby:

- za to, aby sme nestratili kontakty z klubu, keď niektoré
deti
pôjdu v septembri do škôlky,
- za seniorátne stretnutie detí (Hanušovce a Kapušany) - za
požehnaný čas a Boží dotyk pre zúčastnených,
- za detský tábor v Kokošovciach - aby sme boli jednotný tím
vedúcich, za disciplínu a zdravie detí, Božie požehnanie.

N: 1. 7. 2018, Text: Rímskym 10, 12 - 15
Oblasť: Košice (Aďka Sabolová)
Vďaky:

- za bohatého Pána pre všetkých, ktorí Ho vzývajú a za
možnosť
privádzať a sprevádzať deti a dorastencov k Nemu,
- za kroky všetkých dobrovoľníkov, ktorí počas šk. roka mohli
zvestovať evanjelium na mnohých miestach,
- za Božiu vernosť a vedenie pri plánovaní a organizovaní
mnohých vecí a zapojených ľudí.

Prosby:

- za to, aby mohli mnohí kresťania zažiť Božie povolanie
a vyslanie slúžiť medzi deťmi a dorastencami,
- za vedúcich na letných táboroch, aby slúžili tak ako
samému Pánovi a oslavovali Jeho meno svojím životom,
- za Dobrú správu naprieč Slovenskom v Michalovciach
a okolí (14. - 16. 8. 2018), aby evanjelium pokoja
a dobrých vecí mohlo počuť a zmeniť životy mnohých detí.

N: 15. 7. 2018, Text: Matúš 24, 35
Oblasť: Zvolen (Vladimír Terem)
Vďaky:

- za dievča z dorastovej skupinky, ochotne začala navštevovať
náš cirkevný zbor v BB,
- V tíme ml. dorastu sme rôznorodí kresťania. Niekedy môže
prísť napätie, znechutenie. V nedávnej minulosti sme mali
otvorenejšie rozhovory, ale zachovali sme jednotu a spoločný
cieľ.

Prosby:

- Predo mnou je letná služba v tábore ml. dorastu a v misijných
kluboch. Prosím o zázrak znovuzrodenia dorastencov
v tábore.
- za múdrosť a poznanie pri službe slovom.

N: 22. 7. 2018, Text: 1. Samuelova 17, 47
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou
(Zuzka a Michal Fraňovci)
Vďaky:

- za deti prihlásené na letné tábory a za rodičov, ktorí nám
takto prejavili svoju dôveru, za možnosť zvestovať deťom
evanjelium na rôznych miestach počas leta,
- za to, že nám Pán ukazuje smer, ktorým sa máme v službe
uberať,
- za to, že Pán bojuje za nás. Evanjelizácia nie je ľudské dielo,
ale Božie. Je to pre nás výsada, že môžeme byť do tohto diela
zapojení.

Prosby:

- za to, aby sme sa všetci verne pridŕžali Pána a cieľov, ktoré
nám pre našu službu dal,
- za to, aby rodina a služba boli v harmonickom súlade a oboje
na poriadku,
- za to, aby sme v lete smeli priniesť veľa ovocia na Božiu slávu
a aby mnoho detí mohlo byť znovuzrodených.

N: 29. 7. 2018, Text: Príslovia 16, 1 - 3
Oblasť: Priama práca s deťmi a
predaj literatúry (Ľubica Hrušovská)
Vďaky:

- za príležitosť prinášať evanjelium deťom počas leta na letných
táboroch a za všetkých dobrovoľníkov, ktorí slúžia ako vedúci,
za ich ochotu a obetavosť,
- za všetky deti, ktoré nám boli a sú zverené na táboroch a môžu
tak byť pod vplyvom Božieho slova,
- za výborne pripravené materiály a podklady pre prípravu
táborov (táborové balíčky), ktoré máme v ponuke literatúry, za
ich využívanie v cirkevno-zborových táboroch po celom
Slovensku.

Prosby:

- za práve teraz prebiehajúci turnus staršieho dorastu aj dva
nasledujúce turnusy (mladší dorast a deti) - za účastníkov
(otvorenosť Božím veciam, disciplínu, bezpečnosť a zdravie), ale
aj vedúcich (múdrosť v rozhodnutiach, dostatok síl, jednotnosť
tímu, správne postoje),
- za Božie vedenie a pomoc, keď v auguste po prvýkrát
organizujeme v Bratislave denný tábor,
- za zmocnenie a múdrosť pre moju službu deťom počas
zborového tábora pre CZ Žilina.

N: 5. 8. 2018, Text: 2. Petra 3, 14
Oblasť: Národný úrad
(Jarka Pankuchová, Michal Beňo)
Vďaky:

- za oddych a načerpanie síl pracovníkov DM počas
Stredoeurópskej konferencie v Maďarsku (máj 2018),
- za dobrovoľníkov na kluboch, letných táboroch i v Dobrej správe
naprieč Slovenskom,
- za úctu, jednotu a dobré vzťahy v tíme Národného úradu DM,
ktorým nás učí náš Pán.

Prosby:

- za dobré zvládnutie organizácie a administratívy letných akcií
popri aktívnej službe,
- za pracovníka do oblasti severného Slovenska, za jeho vyslanie,
ochotu a dostatočný tím podporovateľov,
- za zdravie pracovníkov, Božiu ochranu a Jeho pokoj vo vzťahoch
v rodinách.
- za dobré porozumenie a implementáciu všetkých zákonných
povinností, ktoré nám ako občianskemu združeniu určuje štát.

N: 12. 8. 2018, Text: 1. Kráľov 8, 61
Oblasť: Literatúra (Miriam Kešjarová)
Vďaky:

- za vydanie viacerých titulov: táborový balíček: Pátrači na stope,
knižka na stíšenia: Každý deň s Bohom 3, inovované vyučovacie
materiály: Ježiš je Boh, ktorému na nás záleží, Boží plán v akcii
- Začiatky cirkvi,
- za tímy v USA a v Európskej Detskej misii, ktoré usilovne
pracujú na inovácií lekcií zo Starej a Novej zmluvy,
- za stránku TeachKids, odkiaľ si záujemcovia môžu bezplatne
sťahovať lekcie k niektorým materiálom.

