
1. – 2. jún 2019 
Svetový víkend modlitieb PLNÍ NÁDEJE 

 

 
 

Milí modlitební partneri! 
 
 

S nadšením Vám zasielame informáciu o Svetovom víkende modlitieb 2019 na tému „Plní Nádeje“, 
ktorého poslaním je ukázať na Nádej, ktorú máme ako Božie deti. 
 
Tento rok sme pripravili 2 praktické obojstranné kartičky, aby deti a dospelí mohli vyjadriť vďaku za svojich 
priateľov a aby si pamätali, že Boh rád odpovie na otázky, ktoré sa týkajú smerovania ich životov. 
 
Pozývame Vás, aby ste sa pridali k Svetovému víkendu modlitieb v termíne 1. a 2. júna 2019. Počas tohto 
víkendu sa ľudia na celom svete stretávajú, aby sa prihovárali za deti v ohrození. Prosíme Vás, aby ste 
počas tohto víkendu zorganizovali špeciálne modlitebné stretnutie, ktorého sa môžu zúčastniť deti, dospelí 
alebo celé rodiny.  
 
Pred dvomi rokmi sme mali víziu povzbudiť 1000 detí zo Slovenska, aby sa modlili počas Svetového 
víkendu modlitieb. Mnohé školy, kluby, cirkvi a spoločenstvá sa pridali a tento cieľ sme splnili. Aj tento rok 
chceme motivovať čo najviac detí a dospelých, aby sa pridali k modlitbám. 
 
Zároveň Vás prosíme, aby ste nám po stretnutí napísali e-mail na dolu uvedenú adresu a dali nám 
vedieť, koľko detí a koľko dospelých sa modlilo. Napíšte nám, za čo ste sa modlili alebo čo ste 
počas modlitieb prežili. Vopred ďakujeme za Vašu spätnú väzbu. 
 
Rovnako Vás chceme poprosiť, či by ste boli ochotní na Vašom modlitebnom stretnutí urobiť zbierku pre 
službu Viva Network Slovensko pre deti v ohrození. Prispieť môžete na tieto konkrétne výdavky: 
 

➢ na vydávanie a distribúciu Modlitebného kalendára a materiálu Svetový víkend modlitieb, 
➢ na sprostredkovanie pomoci – distribúciu šatstva rodinám v núdzi (poštovné, telefón, benzín), 
➢ na organizáciu každoročnej konferencie. 

 
Budeme Vám vďační za akýkoľvek Váš dar! 
 

Keďže v týchto materiáloch je uvedených veľa tém, popísaných množstvo svedectiev a navrhnutých viacero 
aktivít, rozhodli sme sa, že ďalší Modlitebný kalendár pripravíme až na obdobie september – december 
2019. Počas obdobia máj – august 2019 sa môžete modliť za predmety uvedené v týchto materiáloch. 
Taktiež Vás prosíme, modlite sa za všetky letné tábory, ktoré sa uskutočnia na Slovensku, aby Boh 
zasiahol srdcia detí aj dospelých, aby mu viac dôverovali a nasledovali Pána Ježiša z celého srdca. Modlite 
sa za vedúcich týchto táborov, aby boli živým príkladom Božej lásky.  
 
Rezervujte si prosím aj víkend 25. – 27. októbra 2019, počas ktorého budeme mať Konferenciu detskej 
služby (KDS) pre pracovníkov s deťmi a  rodičov. Podrobnejšie informácie pošleme koncom júna. 
 
Ďakujeme za Vaše srdce pre deti. Nech Vás Boh požehná a naplní radosťou. 
 
Za tím Viva Network Slovensko, 
Ursy Botting, koordinátorka 
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