
Modlitebné námety za prácu Detskej misie 

Ďakovné námety: 

 Oslavujme Pána za to, že je dobrý a Jeho milosť trvá naveky.  Žalm 107, 1 
 Ďakujme Bohu za náboženskú slobodu, ktorú máme v našej krajine.  
 Ďakujme Bohu za mnoho otvorených dverí pre zvestovanie evanjelia (knižnice, školy, 

komunitné centrá, domovy detí, detské nemocnice, sídliská, letné tábory a denné tábory) 
 Ďakujme Pánu Bohu za Jeho požehnanie a ochranu počas letných táborov. Pán nás chránil 

pred koronavírusom a 10 detí a dorastencov sa smelo rozhodnúť nasledovať Pána Ježiša. 
 Ďakujme za nového pracovníka v Detskej misii – za Martinku Alboiovú a prosme o jej 

požehnanie v službe.  
 Ďakujme Bohu za všetkých pracovníkov zborových besiedok a zborových klubov, ktorí sa 

vytrvalo a s láskou venujú deťom.   
 Ďakujme Bohu za celý veľký tím Detskej misie, ktorí tvoria pracovníci DM, dobrovoľníci, 

modlitebníci, podporovatelia. Je pre nás veľkou výsadou byť súčasťou takejto veľkej rodiny 
Detskej misie. 

 

Prosby: 

 Modlime sa za to, aby dnešná neistá doba priniesla hlad po Bohu a Jeho Slove do životov detí 
a mladých ľudí.  

 Modlime sa za múdrosť ako robiť prácu v súčasnej situácii plnej obmedzení kvôli 
koronavírusu. Priama práca sa takmer robiť nedá.  

 Modlite sa za posilnenie pre nás v oblasti internetovej služby deťom, v oblasti videotvorby, 
tlače literatúry a grafiky, ktoré sú v tejto dobe dobrou možnosťou, ako priniesť deťom 
evanjelium.  

 Modlime sa za nových pracovníkov pre Detskú misiu podľa Lukáša 10, 2 – „aby Pán vyslal 
pracovníkov na Svoju žatvu.“ 

 Modlime sa za posilnenie nás všetkých v modlitebnom zápase za evanjelizáciu mladej 
generácie na Slovensku.  

 Modlime sa za deti, ktoré žijú v našom susedstve, za spolužiakov našich detí, za ich 
kamarátov, aby sme, každý z nás vedeli pripraviť Klub Dobrej zvesti, či Párty klub, prípadne 
takú narodeninovú oslavu, kde by tieto deti mohli počuť evanjelium a dostať do ruky 
evanjelizačný traktát.  

 Modlime sa za pracovníkov DM, aby boli verní a vytrvalí vo svojom povolaní slúžiť Bohu 
medzi deťmi a dorastencami.  
  

  


