
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: 18. 8. 2019, Text: Ján 3, 30 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Prosby: 
- za prípravu vzdelávacích kurzov počas jesene - EVD 1 v 

Bratislave (september/október); 
- za inštruktorské vzdelávacie kurzy pre inštruktorov EVD 1 a 

EVD 2, ktoré sa budú v októbri konať v rumunskom Sibiu a 
kde by sa mali pripravovať na vyučovanie kurzov viacerí 
pracovníci DM aj zo Slovenska; 

- nech Boží Duch vedie absolventov kurzu v EVD 1 v Prešove, 
aby podľa Jeho vôle využili to, čo sa naučili na kurze pre 
misiu medzi deťmi v ich spoločenstvách, ale aj na nových 
miestach, kde ešte deti nepočuli evanjelium. 

N: 25. 8. 2019, Text: Efezským 1, 13 - 14 
Oblasť: Učeník 2019 

Vďaky: 
- za ochotu lektorov slúžiť na Učeníku (Alois Boháček - biblické 
štúdium, semináre, večery s hosťom a Tracy Lesan - biblické 
posolstvo); 

- za prípravný výbor Učeníka a všetkých služobníkov v 
programe: vedenie dní, modlitebných skupiniek, technikov, 
hudba a spev a služobníkov strediska a kuchyne; 

- za všetkých účastníkov minuloročného Učeníka, ktorí uplatnili 
získané poznatky v konkrétnej učeníckej službe v misii, 
zbore, spoločenstve. 

Prosby: 
- za mocné pôsobenie Ducha Svätého cez Božie slovo v 

priebehu celého Učeníka; 
- za upevnenie dôvery v Božie nemenné zasľúbenia a odvahu 

vykročiť po campe do konkrétnej učeníckej služby tam, kde 
nás Duch Boží povedie; 

- za lepšiu komunikáciu a vzájomné zdieľanie sa o konkrétnej 
učeníckej službe počas školského roka 2019 - 2020. 

N: 1. 9. 2019, Text: Lukáš 9, 48 
Oblasť: Nový školský rok 2019/2020 

Vďaky: 
- za náboženskú slobodu v našej krajine; 
- za veriacich učiteľov, vychovávateľov a ústretové vedenie 
škôl; 

- za Božie slovo, ktoré je najlepšou učebnicou pre život. 
Prosby: 
- za pokoj a porozumenie medzi manželmi a rodičmi a deťmi; 
- za veriace deti a dorastencov, aby obstáli medzi spolužiakmi 

a v rodinách a boli svetlom svojmu okoliu; 
- za vedenie štátu, aby robili rozumné rozhodnutia v oblasti 

výchovy a vzdelávania. 

N: 8. 9. 2019, Text: Nehemiáš 8, 8 
Oblasť: www.hladajanajdi.sk 

Vďaky: 
- za to, že sa našli pracovníci pre vývoj stránky na 

medzinárodnej úrovni a nové zázemie tejto práce (nová 
spoločnosť); 

- za Angeliku Herhaus – európsku koordinátorku tejto služby 
a jej tím, ktorý pripravuje nový obsah pre web stránku; 

- za Timka, Kristiána, Klárku, Zmrzku, Sáru, Alku, Jazyčiarku 
a ďalšie deti, ktoré spoznávajú Božie pravdy na tejto stránke. 

Prosby: 
- za dokončenie nového obsahu – príbehov, aktivít a za 

dokončenie prekladov. Prosíme za to, aby boli texty pre deti 
jasné a zrozumiteľné, aby sa ich obsah dotýkal.  

- za využívanie denných stíšení z Kníh zázrakov na webe. 

 N: 15. 9. 2019, Text: Žalm 32, 8 
Oblasť: Korešpondenčné kurzy 

Vďaky: 
- za Božiu milosť ku spaseniu; 
- za všetky deti, ktoré nám píšu. 
Prosby: 
- aby Pán Boh spôsobil, aby každá lekcia bola príležitosťou ku 

zmene života adresáta;  
- aby Pán Boh pomáhal deťom viac spoznávať Pána Ježiša a 

Jeho moc;  
- Rozhodli sme sa motivovať deti mimoriadnou odmenou, ak 

nám každú lekciu pošlú do 1 mesiaca - modlite sa, aby deti 
boli vytrvalé v písaní. 

N: 22. 9. 2019, Text: Ján 15, 14 
Oblasť: Kluby Dobrej zvesti	  

Prosby: 
- aby Pán umožnil pokračovať na doterajších miestach KDZ (nie 

vždy je to samozrejmá vec);  
- za vedenie škôl, ktoré vytvára priestor a podporuje činnosť 

týchto klubov; 
- Venovať pozornosť klubom pre predškolákov a usilovať sa o 

dobrý vzťah s rodičmi a rodinami; 
- Výchova nových dobrovoľných spolupracovníkov a otvorenie 

nových KDZ na školách. 

N: 29. 9. 2019, Text: Jeremiáš 33, 3 
Oblasť: Vedenie Child Evangelism Fellowship 

(CEF) 

Vďaky: 
- za Božie vedenie a verné spoliehanie sa vodcov Detskej misie 

– celosvetovo i v Európe na Pána. Sú to muži verní Pánovi, 
Jeho slovu a ľudia pevných charakterov. 

- za členov poradných výborov – medzinárodného, európskeho, 
stredoeurópskeho i ostatných regionálnych výborov, ktoré sú 
veľmi nápomocné pri hľadaní riešení a pri rozhodovaniach. 

- za možnosť medzinárodnej spolupráce v rámci Detskej misie. 
Je dobré to, že vždy je tu niekto, kto dokáže poradiť 
a pomôcť.  

Prosby: 
- Modlime sa za dobrých nasledovníkov, aby vedúci práce 

Detskej misie mali komu predať vedenie a aby si noví 
vodcovia počínali rozvážne a nechali sa vo všetkom Pánom 
viesť. 

- Modlime sa za ochranu a pomoc v útokoch a ťažkostiach, 
ktorým vedúci práce v rôznych regiónoch a krajinách čelia. 

- Modlime sa, aby Pán pridával nových spolupracovníkov, 
dobrovoľníkov, modlitebníkov a podporovateľov. 

N: 6. 10. 2019, Text: Ezechiel 34, 15 - 16 
Oblasť: Pripravované akcie 

Prosby: 
- za kurzy Efektívne vyučovanie detí stupeň 1 a 2;  
- za jesenné víkendovky dorastu; 
- za Konferenciu detskej služby 25. - 27. 10. 2019. 

N: 9. 6. 2019, Text: Lukáš 10, 2   
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou 

(Zuzana a Michal Fraňovci) 
Vďaky: 
- za tím pracovníkov Detskej misie a za všetkých 

ochotných dobrovoľníkov, vďaka ktorým sme mohli 
v minulom roku osloviť evanjeliom deväť a pol tisíca detí; 

- za Božiu starostlivosť a požehnanie všetkých pracovníkov 
Detskej misie. Sme Pánovi veľmi vďační za bratov 
a sestry, ktorí sa modlia za našu prácu a podporujú ju. 
Vďaka tomuto Božiemu zaopatreniu cez Jeho verných 
nasledovníkov smieme robiť túto službu;  

- za našu malú dcérku Danielku (nar. 27. 3. 2019). Je pre 
nás veľkou radosťou a požehnaním. Pán Boh nám 
zároveň cez ňu ukazuje na vlastnosti v našich 
charakteroch, ktoré je ešte potrebné odovzdávať Pánovi 
v modlitbách, aby ich menil. 

Prosby: 
- Modlite sa, prosím, aby ja, moja manželka Zuzka 

a každý člen tímu Detskej misie sme vždy horeli láskou 
k Pánu Ježišovi, verne Ho nasledovali a mali v srdci 
neutíchajúcu túžbu priniesť evanjelium čo možno najviac 
deťom okolo nás;  

- Modlite sa, prosím, za viac pracovníkov. Hľadáme viac 
ľudí ochotných zobrať na seba záväzok vedenia Klubu 
Dobrej zvesti. Deti v mnohých častiach Slovenska 
potrebujú pravidelné zvestovanie evanjelia a vyučovanie. 
Modlite sa za nových pracovníkov pre Detskú misiu – pre 
oblasť Záhoria, Považia, Spiša-Liptova-Tatier, maďarsky 
hovoriaceho juhu Slovenska, pre severovýchod 
Slovenska, pre Gemer, pre Oravu a Kysuce. 



N: 16. 6. 2019, Text: Ján 3, 17 - 18   
Oblasť: Zvolen (Vladimír Terem) 

Vďaky: 
- Do všetkých táborov, ktoré budeme za DM Zvolen robiť, sa 

pridalo dostatok vedúcich a pomocníkov. Vďaka, že títo 
dobrovoľníci sú a chcú slúžiť Pánu Bohu. 

Prosby: 
- Blíži sa leto a s ním príležitosti osloviť deti cez tábory. Nech je 

Pán Boh oslávený cez jednotný tím vedúcich, cez vieru detí. 
Prosme, aby tí čo budú vyučovať lekcie, aby v nich objavili 
krásu a hodnotu evanjelia a tak ich aj vyučovali. Čaká nás 
ešte príprava. Nech sme v tom vytrvalí a usilovní. 

N: 23. 6. 2019, Text: Izaiáš 26, 3 
Oblasť: Bratislava (Ľubica a Jozef Kováčovci) 

Vďaky: 
- za Božie požehnanie na kluboch počas školského roka a deti, 

ktoré odovzdali svoje životy Pánovi Ježišovi; 
- za deti zo ZŠ Riazanská, ktoré robia biblické korešpondenčné 

kurzy DM, a tak duchovne rastú; 
- za kluby s predškolákmi v materskej škole na Tupolevovej v 

Petržalke a dobré podmienky, ktoré vytvára vedenie škôlky a 
celý pedagogický tím. 

Prosby: 
- za Božie oslovenie a povzbudenie detí z klubov na školách, 

ktoré sa zúčastnia letných táborov DM v Častej a Tatranskej 
Lomnici;   

- za Božiu múdrosť pri vytvorení kontaktu s deťmi, ktoré 
končia 1. stupeň ZŠ a s predškolákmi, ktorí ukončia MŠ;  

- za aplikáciu verša Iz. 26, 3 v našom živote a službe, aby 
naša myseľ bola ustálená v Pánovi (zdravotné onkologické 
problémy - Jozef a mnohé úlohy doma i v DM - Ľubica).  

N: 30. 6. 2019, Text: Žalospevy 3, 21 - 23 
Oblasť: Nitra (David Spodniak) 

Vďaky: 
- za 2 KDZ ktoré spolu navštevovalo počas celého roka 11 detí; 
- za dve PROTEENS prednášky na internátoch v Nitre; 
- za nový výbor Detskej misie v Nitre a jeho členov. 

Prosby: 
- za dobrovoľníkov, ktorí by prevzali jeden KDZ, aby mohli 

vznikať nové KDZ; 
- za otvorené dvere pre pravidelné PROTEENS kluby na 

internátoch; 
- za 3-dňové kluby v lete v oblasti Nitra. 

N: 7. 7. 2019, Text: Izaiáš 45, 22 - 25 
Oblasť: Košice (Andrea Sabolová) 

Vďaky: 
- za to, že v Hospodinovi máme spásu a moc a chválu; 
- za príležitosť slobodne niesť evanjelium deťom počas Dobrej 

správy naprieč Slovenskom (DSNS) a za mnohé cirkevné 
zbory, ktoré sa do akcie v Poprade a v okolí zapojili;  

- za mnohých, ktorí boli na školeniach a kurzoch pre 
pracovníkov s deťmi v oblasti Košíc, od začiatku roka takmer 
100 účastníkov (vypočutá modlitba). 

Prosby: 
- aby sa každé dieťa mohlo obrátiť k Bohu a vyznávať, že jedine 

v Hospodinovi je možné nájsť spásu a chválu; 
- za vytvorenie následnej práce s deťmi po letnej evanjelizácii 

DSNS, aby si Pán k tomu povolal ľudí a vytvoril im 
podmienky; 

- za detský a dorastový pobytový tábor v Tatranskej Lomnici a 
za denné tábory v Košiciach počas leta. 

N: 14. 7. 2019, Text: Ján 14, 27 
Oblasť: Košice (Daniela Plevová) 

Vďaky: 
- Vďaka, že Ty, Pane, dávaš viac než tento svet, Ty dávaš pokoj 

a berieš preč strach. Ďakujeme, že nám 365-krát v Biblii 
pripomínaš, aby sme sa nebáli. 

- za požehnanie na doteraz 7 mesačných párty kluboch v 
cukrárni. Za deti, rodičov, starých rodičov, ktorí ich 
sprevádzali a tiež počúvali možno prvýkrát evanjelium. 

- za tábor DM (20 - 27. 7. 2019) v Tatranskej Lomnici - deti z 
rôznych častí SK, niektoré idú prvýkrát. 

Prosby: 
- Nech v tábore vytvoríme spoločenstvo detí a vedúcich, ktorí si 

budú preukazovať lásku navzájom a nášmu Spasiteľovi. 
- Ochraňuj nás Pane od zlého a osláv sa. 
- Prosíme za stabilných dobrovoľníkov pre DM v Košiciach a 
ďalších pracovníkov na východné Slovensko. 

 N: 21. 7. 2019, Text: 1. Korintským 15, 58 
Oblasť: Stredisko DM Prameň 
(Jarka a Igor Pankuchovci) 

Vďaky: 
- za plné obsadenie termínov od jari do leta; 
- za dokončenie rekonštrukcie prízemia budovy C načas 

(vypočutá modlitba); 
- za Božiu ochranu a posilnenie do letnej sezóny a za možnosť 

mať tu deti a mladých, ktorí môžu spoznávať Boha. 

Prosby: 
- za vytrvalosť pri práci a radostného a spokojného ducha pri 

nej;  
- za dobrý rozbeh prác na koreňovej čističke; 
- za požehnanie spoločenstva a všetkých pracovných úloh 

počas týždňa Partnerstva sŕdc a rúk (7. – 13. 10. 2019). 

N: 28. 7. 2019, Text: Jeremiáš 9, 22 - 23 
Oblasť: Priama práca s deťmi a predaj literatúry 

(Ľubica Hrušovská) 

Vďaky: 
- … a chvály za to, že Pán preukazuje milosť, právo 

a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach má záľubu; 
- za Jeho mocné pôsobenie, pomoc, ochranu a starostlivosť 

počas letných táborov; 
- za všetky deti, ktoré sú nám počas leta zverené v táboroch 

a môžeme im predstaviť Pána Boha a prinášať evanjelium. 

Prosby: 
- za práve prebiehajúci tábor staršieho dorastu, aby tam znelo 

mocné slovo, ktoré sa dotkne sŕdc dorastencov, rovnako za 
nasledujúci turnus mladšieho dorastu; 

- za augustový detský turnus, ktorý je plne obsadený, aby mal 
tím vedúcich dostatok sily, múdrosti, aby bola v tíme jednota, 
a aby to bol pre deti požehnaný čas. Nech sú zmenené životy 
mnohých detí; 

- aby vzrástlo hojné ovocie z toho, čo zasievame počas leta 
a aby sa deti dotknuté evanjeliom nestratili vo víre sveta. 

N: 4. 8. 2019, Text: Ján 15, 16 
Oblasť: Národný úrad  

(Michal Beňo, Jarka Pankuchová) 

Vďaky: 
- za akciu Dobrá správa naprieč Slovenskom v Poprade a jeho 

okolí. Nech slovo, čo bolo zasiate do sŕdc detí vzrastie 
a prinesie úžitok; 

- za Zuzku Magdoškovú, ktorá bude viesť tábor detí v Častej od 
10. augusta. Za jej ochotu a zapálenie pre vyučovanie a 
evanjelizáciu detí. 

Prosby: 
- za práve prebiehajúci tábor mladšieho dorastu v Častej, za 

bezpečnosť dorastencov a ich ochotu počúvať, aké plány má 
Boh pre nich;  

- za Jožka Kováča a jeho zdravie. Ďakujeme Bohu za Jeho pokoj 
a zaopatrenie aj v tejto neľahkej situácii a prosíme o Jeho 
múdrosť pre lekárov a o uzdravenie. 

N: 11. 8. 2019, Text: Žalm 139, 1 - 3 
Oblasť: Vydávanie literatúry  

(Miriam Kešjarová) 

Vďaky: 
- za vydanie inovovaných lekcií o patriarchoch; 
- za pomôcku pre učiteľov a rodičov – Biblická časová os; 
- za ochotných prekladateľov, tlačiarov a grafikov, ktorí nám 

pomáhajú pri vydávaní literatúry. 

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

vzdelávanie pracovníkov, 
- za dobré nápady a inšpiráciu pri tvorbe nových materiálov, 
- za to, aby učitelia boli dôslední v nesení Dobrej správy a aby 

boli dostatočne tvoriví a vedeli ju deťom podať príťažlivým 
spôsobom. 

N: 18. 8. 2019, Text: Ján 3, 30 
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo) 

Vďaky: 
- za účastníkov kurzu A - pre mladých misijných pomocníkov, 

ktorý sa uskutočnil v Bratislave; 
- za spoločný čas a možnosť poslúžiť učiteľom detskej besiedky  

v zbore BJB na Palisádach v Bratislave; 
- za Božie požehnanie a pomoc pri príprave a realizácii kurzu 

EVD 1 v Prešove (apríl/máj). Vďaka za všetkých študentov, ich 
záujem počúvať a učiť sa o evanjelizácii a službe deťom. 


