N: 26. 12. 2021, Text: Matúš 1, 18 – 24
Oblasť: Vianočné vďaky
- Ďakujeme Pánu Bohu, že služba dorastu na Slovensku môže
pokračovať vďaka tímom vedúcich, ale aj vďaka našim
podporovateľom;
- Ďakujeme za pomoc cirkevného zboru ECAV Legionárska
s priestormi pre národný úrad DM a dlhodobo dobré vzájomné
vzťahy;
- za Knieža pokoja, ktorý napĺňa naše srdcia svojím pokojom
a prináša pokoj a zmierenie do mnohých detských sŕdc;
- za to, že Pán Boh bdie nad tými, čo sa Ho boja, nad tými, čo
očakávajú Jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich
život v čase hladu (Žalm 33,18 – 19).

N: 2. 1. 2022, Text: Jeremiáš 29, 11 – 13
Oblasť: Novoročné prosby
- Nech láska Kristova spája nás a nech nežijeme sebe, ale Tomu,
ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych (2. Kor 5, 14). Nech sme
poslami zmierenia tam, kde nás Pán postavil;
- za to, aby v novom roku 2022 viac detí na Orave a Liptove
spoznalo Pána Ježiša ako svojho Záchrancu a Spasiteľa;
- Prosíme za jednotu v kolektíve pracovníkov v Stredisku Prameň,
za učenie sa vidieť situáciu Božím pohľadom, rozlišovať priority
a byť okoliu na svedectvo;
- o dostatok finančných prostriedkov na službu všetkých
pracovníkov a za nových pracovníkov do nových oblastí
Slovenska;
- prosíme o múdrosť ako adaptovať službu pri meniacich sa
podmienkach detí i nás ako organizácie;
- za pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ktorý chráni myseľ
i srdce – pre nás pracovníkov a pre deti a dorastencov, ktorým
slúžime i pre tých, na ktorých nemáme dosah;
- za to, aby nám utrpenie a ťažkosti nezobrali radosť z istého
večného života v Pánovi Ježišovi, ale aby nám naša vyskúšaná
viera bola na slávu Pána Ježiša, keď sa zjaví v posledných časoch.

N: 23. 1. 2022, Text: Žalm 78, 4 – 7
Oblasť: Korešpondenčné kurzy
Vďaky:

- za vydanie nového, veľmi hodnotného kurzu pre dorast –
Skutočná láska;
- za dobrovoľníčky, ktoré sú ochotné pomáhať v korešpondenčných
kurzoch a odpisovať deťom.

Vďaky:

Prosby:

- za to, aby sa literatúra dostávala k adresátovi a nezostávala
v sklade;
- za kreatívnych pracovníkov, ktorí dokážu vhodným spôsobom
používať materiály Detskej misie;
- za flexibilitu vo vydávaní literatúry, aby sme ponúkali to, o čo je
záujem.

N: 16. 1. 2022, Text: 2. Kráľov 4, 42
Oblasť: Propagácia (Martina Šimová)
Vďaky:

- za to, že internet a sociálne médiá môžeme aj my v DM využívať
na "dobrý pokrm” – šírenie Dobrej zvesti;
- za to, že Pán Boh dáva inšpiráciu aj do tvorivo-grafických oblastí
našej práce a aj cez ňu rozširuje dosah nášho poslania.

Prosby:

- za efektivitu prepojenia našej práce a aktivít s propagáciou a
prenosom informácií k cieľovej skupine detí, mladých ľudí a ich
rodičov;
- za rast profesionality a schopnosti kráčať s dobou a maximálne
využiť grafické trendy a formy pre evanjelium Pána Ježiša.

Nový život deťom Slovenska

Prosby:

- za viac detí zapojených do kurzov a výdrž pre tých, ktorí už kurzy
robia;
- za to, aby sa deti viac otvorili a využili možnosť písať a pýtať sa na
otázky a problémy, ktoré ich trápia;
- za to, aby sa čo najviac dorastencov zapojilo do kurzu Skutočná
láska a mohli cez neho získať správny pohľad na lásku a vzťahy
a vedeli to aplikovať vo svojich životoch.

N: 30. 1. 2022, Text: Žalm 94, 19
Oblasť: Internetová stránka hladajanajdi.sk
(Jarka Pankuchová)
Vďaky:

- za kolegu z českej Detskej misie Daniela Féra, autora
elektronických korešpondenčných kurzov, za zdarný priebeh
operácie a liečby vážnej choroby. Zo srdca ďakujeme Bohu za
vypočutie modlitieb;
- za nové deti na stránke po lete a táborovej propagácii. Nech to
slúži na ich duchovné prebudenie a rast;
- za dobrovoľníkov a pracovníkov, ktorí deťom odpovedajú na otázky
a píšu správy.

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: Vianoce spolu

Modlime sa za ochotných dobrovoľníkov z cirkevných
zborov, ktorí oslovia deti radostnou vianočnou zvesťou.

Prosby:

- za výber nového koordinátora pre stránku hladajanajdi.com
(wonderzone);
- za nový pútavý a zároveň hodnotný obsah – kurzov, aktivít
a denných stíšení;
- za múdrosť pre sprievodcov, aby vedeli čítať aj medzi riadkami
a deťom odpovedali múdro, láskavo a k veci.

'

N: 9. 1. 2022, Text: Žalm 50, 23
Oblasť: Vydávanie literatúry (Miriam Kešjarová)
- za inovovaný cyklus lekcií o Pánovi Ježišovi;
- za inovovaný materiál Počiatky – lekcie o stvorení;
- za autorov lekcií, prekladateľov, grafikov a tlačiarov.

MO DLI TEB NÝ LI S T

N: 6. 2. 2022, Text: Rímskym 10, 10
Oblasť: Národný úrad Detskej misie
Vďaky:

- za nového kolegu Andyho Alboiu – manžela Martinky z Dolného
Kubína pre prácu s deťmi pre oblasť Oravy a Liptova;
- za dlhoročnú službu Vladka Terema. S vďakou naňho myslíme a na
novom mieste mu žehnáme Božie vedenie, správne rozhodnutia,
dobrých kolegov a dobré ovocie práce medzi deťmi na škole;
- za zbierku medzi deťmi počas letných táborov a od podporovateľov
na prácu Detskej misie v Južnom Sudáne.

Prosby:

- za to, aby sme si vždy nanovo uvedomovali potrebu modliť sa
a predkladať Bohu prosby a vďaky, v dostatku i v nedostatku, pri
veľkých víziách i v bežných veciach a každodennej práci
v kancelárii i v teréne;
- za múdrosť ako zapojiť do evanjelizácie mladšiu i staršiu generáciu
a ako s nimi efektívne komunikovať.

N: 10. 10. 2021, Text: 1. Korintským 1, 25 – 29
Oblasť: Vzdelávanie (Michal Beňo)
Vďaky:
- za možnosti, vďaka ktorým môžeme pripravovať kurzy aj
online formou;
- za ľudí, ktorí majú záujem o rozširovanie svojich
schopností a zručností, a zapájajú sa do kurzov;
- za Božiu zvrchovanosť, ktorá je nad všetkých a dáva
nám istotu a nádej v každom čase.

Prosby:
- za pripravovaný kurz Efektívne vyučovanie detí stupeň 1
v októbri a novembri;
- za Kurz pre pracovníkov s dorastom, ktorý by sme chceli
uskutočniť na jar 2022;
- za školenie pre pracovníkov z cirkevných zborov, ktorí sa
zapoja do projektu Vianoce spolu.

N: 17. 10. 2021, Text: 1. Petra 1, 13
Oblasť: Nitra (David Spodniak)
Vďaky:

- za obetavé a šikovné tímy vedúcich v staršom a mladšom doraste;
- za záujem dorastencov na táboroch rozprávať sa viac o Božom
pláne záchrany;
- za možnosť pripravovať víkendovky, a tak robiť následnú prácu
s dorastom.

Prosby:

- za víkendovky pre starší aj mladší dorast;
- za to, aby aj mňa aj vedúcich motivovala do služby radosť z toho,
že si nás Pán Boh zamiloval večnou láskou;
- za to, aby Pán Ježiš aj cez službu dorastu získaval nových
učeníkov, ktorí budú učeníkovať ďalších.

N: 24. 10. 2021, Text: 1. Samuelova 25, 32
Oblasť: Košice (Danka Plevová)

Vďaky:

- za priaznivé ohlasy na rodinný tábor, ktorý sa konal začiatkom júla;
- za pokojný priebeh denných táborov v júli (Devínska Nová Ves a
Dúbravka);
- vďaka za naše dcéry, ktoré sú súčasťou našej služby a už sa do nej v
rámci možností aj zapájajú;
- vďaka za možnosť oddychu a občerstvenia počas sabatikalu.

Prosby:

- za rodičov a deti z rodinného tábora, aby prišli k osobnej viere v Pána
Ježiša;
- za to, aby deti, ktoré odovzdali životy Pánovi Ježišovi počas leta, mohli
duchovne napredovať a aby našli pochopenie vo svojom okolí;
- za flexibilitu pri neustále sa meniacich podmienkach, aby sme vnímali
Božie vedenie a podriaďovali sa mu.

N: 14. 11. 2021, Text: Žalm 121, 1 – 2
Oblasť: Predaj literatúry a priama práca s deťmi
(Ľubica Hrušovská)
Vďaky:

Vďaky:

- za deti z tábora pod Tatrami, ktoré počuli Božie slovo, svedectvá a
pozvanie Pána Ježiša. Za 2 dievčatá, ktoré som sprevádzala pri
modlitbe spasenia. Za deti, ktoré si kúpili Bibliu (Nový Zákon), aby
ju pravidelne čítali;
- za pokračujúce MAMI kluby a nové mamičky, ktoré pozývajú svoje
kamarátky s deťmi;
- za to, že nás Pán Boh posiela k malým aj veľkým s dôležitou
správou pre ich životy. Nech mnohí vyznávajú tak ako Dávid
chválu Hospodinovi (pozri verš).

Prosby:

- za mesačné on-line stretnutia s táborníkmi, kedy môžeme byť
s nimi v kontakte a povzbudiť ich v spoznávaní Pána Ježiša cez
Jeho Slovo (1. stretko 24. 10. o 18.00 hod);
- za kurz Efektívne vyučovanie detí stupeň 1, aby sme sa mohli
stretnúť aj naživo a potom online a nech prinesie požehnanie
študentom a ich aktívne zapojenie do misie medzi deťmi v ich
okolí, ktoré budú iniciovať.
- za to, aby sa pridávali pracovníci, pomocníci, podporovatelia a
modlitebníci k misii medzi deťmi na východnom Slovensku.

N: 31. 10. 2021, Text: Kolosenským 4, 2 – 4
Oblasť: Martin a okolie (Andrea Beniačová)
Vďaky:
- za dar modlitby a Božiu milosť otvorených dverí hlásať tajomstvo

evanjelia;
- za nové príležitosti spolupráce a služby, pre mňa ešte stále v novej
oblasti;
- za manžela a deti, ktorí ma podporujú v mojej práci.

- za Božiu vernosť, za uistenie o Jeho pomoci v každom čase;
- za to, že stále sú možnosti, ako sa dostať s evanjeliom k deťom a patrí
k tomu aj literatúra a kvalitné materiály, ktoré vydávame;
- za vydanie viacerých nových alebo inovovaných materiálov.

Prosby:

- za to, aby mali deti túžbu a hlad po Bohu a aby sme my mali múdrosť,
silu a mnohé príležitosti ako im slúžiť;
- za obnovenie možnosti priamej služby a osobného kontaktu s deťmi;
- za to, aby bol záujem o naše materiály a aby mohli slúžiť svojmu
účelu.

N: 21. 11. 2021, Text: Micheáš 7, 7
Oblasť: Bratislava (Jozef a Ľubica Kováčovci)

N: 7. 11. 2021, Text: Ján 14, 12
Oblasť: Národný riaditeľ s manželkou
(Michal a Zuzana Fraňovci)
Vďaky:

- za 13 detí, ktoré počas augustového detského tábora v Častej
prišli k Pánovi Ježišovi;

Vďaky:

- za priaznivé epidemiologické podmienky pre tábory a tiež ostatné
akcie. Ďakujeme Bohu za leto plné táborov a tiež za to, že
začiatkom jesene bolo stredisko plne využité (vypočutá modlitba);
- za nového pracovníka pre práce na údržbe a prevádzke od tohto júla
– Rudiho Baroka;
- za Božie vedenie a posilnenie v uplynulom roku. Za osobné
stretnutia s priateľmi, obnovenie akcií počas sezóny a za Božie
zaopatrenie.

Prosby:

- za vybavenie stavebného povolenia pre rekonštrukciu hlavnej
budovy;
- za hladké dokončenie prekládky kanalizácie pri pripravovanej
rekonštrukcii budovy A;
- za načerpanie síl a odhodlania k službe, za dobré naplánovanie
všetkých etáp prác na budove A.

N: 12. 12. 2021, Text: Žalm 62, 6 – 9
Oblasť: Orava a Liptov (Andy a Martina Alboiu)
Vďaky:

- za tohtoročné letné aktivity, ktoré sme mohli z Božej milosti
a s Jeho pomocou uskutočniť;
- za službu medzi deťmi na Rybárpoli v Ružomberku, za možnosť
spolupráce v projekte „Spolu ON THE WAY“;
- za vstup Andyho do Detskej misie na polovičný úväzok.

Prosby:

- za múdrosť a kreativitu pri pokračovaní služby v online priestore –
online Kluby Dobrej zvesti;
- za nové príležitosti spolupráce s miestnymi cirkevnými zbormi;
- za ľudí, ktorí by boli ochotní podporovať našu službu finančne.

Vďaky:

- za možnosť služby v jesennom období: MŠ na Tupolevovej, Audiencia
u Kráľa, CZ Légie Bratislava a ďalšie služby;
- za spolupracovníkov pre službu deťom;
- za to,že Pán vyslyšal mnohé modlitby za našu službu, našu zdravotnú
spôsobilosť pre službu a že môžeme hľadieť na Hospodina s dôverou viď verš.

Prosby:

- za ochotu mladých pracovníkov vzdelávať sa pre svoju službu
v kurzoch DM: A, B, C; kurz Predškolák, Efektívne vyučovanie detí
stupne 1 - 3 a Kurz pre pracovníkov s dorastom;
- za schopnosť lepšie zvládať techniku pre on-line stretnutia a vyšší
záujem detí o tieto stretnutia;
- za Božiu milosť a ochranu v období pandémie a čo najväčší priestor pre
priamu prácu s predškolákmi, deťmi i dorastom.

Prosby:
- za to, aby nám Pán pomáhal urobiť tajomstvo evanjelia zjavným
a lámal „putá“ korony, ktoré obmedzujú našu priamu službu;
- za dorastencov a prácu s nimi, aby ich Pán chránil pred zlými
vplyvmi a dával im priateľov, ktorí ich budú viesť k správnym
veciam;
- za Božie vedenie, nové nasadenie a dobré skĺbenie fungovania
rodiny a práce.

N: 5. 12. 2021, Text: Príslovia 3, 1
Oblasť: Stredisko Prameň (Jarka a Igor Pankuchovci)

N: 28. 11. 2021, Text: Izaiáš 7, 14
Oblasť: Vianoce spolu
Vďaky:

- za to, že v našej krajine môžeme ešte stále slobodne hlásať
evanjelium;
- za všetkých ochotných dobrovoľníkov a spolupracovníkov, ktorí chcú
deťom priniesť posolstvo o spáse aj pred týmito Vianocami;
- za vedenie škôl, učiteľov a rodičov, ktorí umožňujú deťom počuť Dobrú
správu o nádeji.

Prosby:

- za otvorené dvere škôl a za otvorené srdcia detí aj dospelých;
- za zdravie, vytrvalosť a nadšenie služobníkov, ktorí budú ohlasovať
narodenie Spasiteľa;
- za priaznivú situáciu v našej krajine, aby sa vianočná zvesť dostala
k čo najväčšiemu počtu ľudí (naživo i cez médiá).

N: 19. 12. 2021, Text: Žalm 37, 7
Oblasť: Bratislava (Zuzana Magdošková)
Vďaky:

- za to, že Božia milosť trvá a Jeho moc je veľká;
- za zdravie počas letných a jesenných aktivít a mnohé deti, ktoré
počuli o Božom pláne záchrany;
- za to, že Pán Boh posilňoval vedúcich a mali sme dostatok
pomocníkov.

Prosby:

- za silu pre deti, aby nasledovali Pána Ježiša aj v ťažkých situáciách;
- za rozšírené online možnosti stretnutí s deťmi pri poznávaní Božích
právd;
- za podnetné online stretnutia učiteľov, ktorí chcú verne slúžiť Pánu
Bohu.

N: 26. 12. 2021, Text: Matúš 1, 18 – 24
Oblasť: Vianočné vďaky
- za najväčší prejav Božej lásky – Pána Ježiša, za spásu a odpustenie
hriechov, za možnosť slúžiť Pánu Bohu a hlásať evanjelium deťom;
- za možnosť osláviť Vianoce – narodenie Pána Ježiša v slobode bez
prenasledovania a školy, ktoré umožňujú deťom, aby si pripomenuli
tento sviatok;
- ďakujeme za všetkých mladých ľudí, ktorí pomáhali ako dobrovoľníci
či ako brigádnici v Stredisku Prameň;
- ďakujeme, že Pán Boh je Bohom našej spásy v Pánu Ježišovi.
Túžime, aby mladá generácia na Slovensku prežila duchovné
prebudenie počas tohtoročných Vianoc;

