
 

 

Svetový víkend modlitieb 
za deti v ohrození 

Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou 

a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila 

mocou Ducha Svätého (Rim 15, 13). 

 

Svet je temný. Deti žijú v bolesti, sú 

zanedbávané a zneužívané. Beznádej napĺňa 

rodiny, komunity, mestá, aj celé národy. 

 
Ako Kristovi nasledovníci by sme však mali byť plní  

Jeho nádeje. 

• Nádeje, ktorá prináša silu. 

• Nádeje v Jeho zázraky a divy. 

• Nádeje, ktorá neprestáva. 

• Nádeje, ktorá dáva pevný bod v živote. 

• Nádeje v Jeho meno. 

 
V aktuálnom ročníku Svetového víkendu modlitieb 

majme na pamäti tento verš: Radujte sa v nádeji. 

V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. (Rim 12, 

12). Verme, že deti v našom okolí, ale aj po celom 

svete, zažijú pozitívnu zmenu. 

 
A že nádejou budú naplnení ďalší ľudia. 

 

Tento modlitebný sprievodca obsahuje: 
 

• príklady vypočutých modlitieb 

z celého sveta, 

• príklady Dávidovej nezlomnej nádeje, 

• nápady na aktivity, 

• modlitebné predmety. 

• biblické verše, 

 

 

 

 
        

          PLNÍ NÁDEJE 

 

 
   MODLITEBNÝ SPRIEVODCA  

a zabiť svojho nepriateľa. Odoláva naliehaniu 

svojich priateľov a Saulovi hovorí: Nech teda 

rozhodne Hospodin a nech rozsúdi medzi mnou a 

tebou, nech preskúma a vedie môj spor, nech ma 

vyslobodí z tvojej moci (1Sam 24,16). 

Zažívaj pokoj v srdci a vykonanie 

spravodlivosti nechaj na Boha. 

Dvakrát čítame, že Dávid mohol ľahko 

vziať spravodlivosť do vlastných rúk 

E 

na tvoje modlitby. Boh Dávidovi požehnal veľa 

víťazstiev, ale Dávid sa nikdy nezabudol 

pomodliť pred bojom. Naša duša očakáva 

Hospodina. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame 

v jeho sväté meno (Žalm 33, 20a, 21). 

Modli sa k Ježišovi ako k Pánovi, 

ktorý ťa miluje viac ako 

ktorýkoľvek iný priateľ. Chváľ Jeho 

dokonalé načasovanie, keď odpovedá 

P 

chcel ho zabiť, aj keď bol jeho zaťom. Napriek 

tomu Dávid spieval: Duša mi prahne po tvojej 

spáse, čakám na tvoje slovo (Žalm 119: 81). 

Otvor si Božie slovo a čítaj Božie  

uistenia, že v tvojom živote 

uskutočňuje svoje zámery. Saul 

opakovane prenasledoval Dávida; 

O 

zostarnutého kráľa. Vo všetkých skúškach a 

výzvach sa drží nádeje na Božiu starostlivosť 

a lásku. Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som 

žil, nezahanbi ma v mojej nádeji (Žalm 119, 117). 

Drž sa Božích zasľúbení. Dávid je 
jedna z najlepšie zdokumentovaných 
biblických postáv - jeho život 
poznáme od mladého pastiera až po 

H 



Dobrodružstvá, ktoré prináša nádej v Boha 
Nechaj sa inšpirovať dobrodružstvami nádeje. Rozmýšľaj o Dávidových výzvach. 

Oživ modlitby aktivitami. Modli sa a zaklop na nebeskú bránu. Nevzdávaj sa. 
 

DRŽ SA PRIATEĽSTVA 

Zimbabwe 
Štrnásťročná Chipo nemohla dva roky chodiť do školy, 

kvôli nedostatku financií, pretože jej zomreli obaja rodičia. 

Začala navštevovať vzdelávacie centrum Viva Network 

Zimbabwe. Psychosociálna podpora, ktorú jej poskytol 

učiteľ vo vzdelávacom centre, jej zmenila život. Začala sa 

na život pozerať pozitívne. To ju povzbudilo, aby na sebe 

tvrdo pracovala a usilovne študovala. Vďaka tomu sa 

dostala do riadnej školy, kde sa jej darí. „Z vlastnej 

skúsenosti viem, že vzdelávacie centrum Viva je v mojej 

komunite veľmi efektívne a mení život detí,“ povedala Chipo. 

 

Dávid a Jonatán 
Dávidovým najlepším priateľom sa stal syn kráľa Saula, 

Jonatán. Jonatán súhlasil, že zistí, či jeho otec ešte 

prechováva zlé úmysly voči Dávidovi, alebo či je pre 

Dávida bezpečné vrátiť sa. Nasledujúci deň Jonatán 

vystrelil tri šípy a povedal svojmu služobníkovi, že šípy sú 

ďalej od neho na znamenie, aby Dávid utiekol. (1Sam 20) 

 

Aplikácia 
Skús si nájsť priateľa, ktorý miluje Ježiša a ktorému budeš 

môcť naozaj dôverovať, keď prídu problémy. 

 

Aktivita 
Urob si okrúhly terč s rôznymi bodovými hodnotami, 

ktoré odlíšiš farbami. Víťaz musí získať presné celkové 

skóre (napr. 51). Na ilustráciu priateľstva, musia súťažiaci 

hádzať v pároch s voľne zviazanými rukami. 

 

Modlitba 
Modli sa, aby si deti našli spoľahlivého a čestného priateľa, 
ktorý miluje Pána. 

 

Žalm 
Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť 

(Žalm 71,14). 

 

Modlitby za Slovensko: 
Modlime sa, aby deti a mládež, ktorí veria v Ježiša Krista 

mali kolektív, ktorý ich podporuje vo viere. Modlime sa, 

aby vedeli byť svetlom pre ich kamarátov v škole. 

OTVOR SI BOŽIE SLOVO 

Kostarika 
José vedie stretnutia, na ktorých mladí ľudia študujú 

Bibliu. Vždy sa usiluje tráviť čas v zbore, aj keď sa tam nič 

nedeje. Hľadá tam pokoj. Program Viva, v rámci ktorého 

pripravujú deti na dospelosť pomohol Josému nájsť svoje 

povolanie. Jeho otec odišiel z domu pred mnohým rokmi 

a matka často a na dlho odchádza z domu s inými mužmi. 

José bol často živiteľom svojich štyroch mladších 

súrodencov. Nechodil vtedy do školy, pretože pracoval 

na stavbe. Teraz, keď zbor živí jeho rodinu, sa José mohol 

vrátiť do školy. „Aj keď mám problémy s matematikou, 

chcem byť odborníkom a jedného dňa pomôžem môjmu 

bratovi a sestrám študovať a vymaniť sa z tejto situácie," 

povedal José. 

 

Dávid kráľom Júdu a Izraela 
Po smrti kráľa Saula sa Dávid spýtal Boha, či má ísť hore 

do Hebronu. Keď Boh povedal áno, Dávid sa presťahoval 

aj s rodinou do Hebronu, kde bol pomazaný za judského 

kráľa. Neskôr za ním prišli aj izraelské kmene a požiadali 

ho, aby stal aj ich kráľom. (2Sam 2,1-7; 5,1-5) 

 

Aplikácia 
Keď máš pred sebou rozhodnutia, či už veľké alebo malé, 

vyhraď si čas a pýtaj sa Boha, aké je najlepšie riešenie a 

všetky možnosti skúmaj podľa Biblie. 

 

Aktivita 
Požiadaj niekoho, aby nakreslil písmená z doleuvedeného 

žalmu na list papiera. Vystrihnite ich tak, aby vznikli 

kartičky s písmenami ako v hre Scrabble. Potom popros 

deti, aby z písmen vytvorili mená detí a dohodnite sa, že 

sa za ne budete v ten deň modliť. 

 

Modlitba 
Pane Bože, Dávid musel dlho čakať, kým bol povolaný do 

úlohy kráľa a cestou čelil veľkému odporu. Otče, pomôž 

nám byť trpezlivými v čakaní na Tvoje načasovanie, kým 

všetko nebude pripravené na ďalší krok. 

 

Žalm 
Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné 

vaše srdce (Žalm 31,25). 
 

Modlitby za Slovensko: 
Modlime sa za deti a mládež, ktorí musia robiť mnohé 

rozhodnutia v každodenných životných situáciách, aby si od 
Boha pýtali pomoc a smerovanie. 



MODLI SA K JEŽIŠOVI 

Tanzánia 
Dvanásťročná Christine, o ktorú sa staralo komplexné 

záchranné centrum v meste Mwanza, povedala: „Dlho som 

bola vystavená hrozbe veľmi krutej kultúrnej praktiky v dedine, 

kde som žila (zmrzačenie ženských pohlavných orgánov) a 

neostávala mi iná možnosť ako utiecť z domu.“ Navštívila 

tím Viva zo záchranného centra a o svoj príbeh sa podelila 

na minuloročnom Svetovom víkende modlitieb. Minulý 

rok sa modlila, aby mohla byť znova so svojou rodinou, 

kde by jej však už nič nehrozilo. Tím nám s radosťou 

oznámil, že Christine sa vrátila k svojej rodine, ktorá jej 

sľúbila, že ju ochráni pred všetkými hrozbami. 

 

Dávid v Saulovom tábore 
Kráľ Saul prenasledoval Dávida s 3000 mužmi. Dávid ich 

našiel v tábore, zostúpil medzi nich s Abišajom a zistili, že 

všetci spali. Nenápadne vzali Saulovovu kopiju a poľnú 

fľašu, ale Dávid odmietol ublížiť svojmu nepriateľovi. 

Neskôr z kopca Dávid zavolal na ľudí v tábore a ukázal 

kráľovu kopiju a fľašu. Saul si uvedomil svoj hriech a odišiel 

domov. (1Sam 26, 5-25) 

 

Aplikácia 
Niekedy nás priatelia môžu nabádať, aby sme sa 

pomstili svojim nepriateľom. Nepočúvaj ich! Boh 

miluje našich nepriateľov. 

 

Aktivity 
1) Ľudia v jednej skupine majú zaviazané oči a v kruhu 

ležia na zemi jeden vedľa druhého. Uprostred je džbán 

vody. V druhej skupine vyberú dvoch ľudí, ktorí ticho 

vojdú do kruhu a vezmú džbán. Keď sa vrátia, „spiaca“ 

skupina sa prebudí a má jeden pokus uhádnuť, ktorí 

dvaja im vzali džbán. 

2) Naplň škatuľku guličkami alebo konárikmi. Pred-

stavujú veci, v ktoré dúfame a za ktoré sa modlíme. 

 

Modlitba 
Ježiš, pomôž mi, aby som sa neoplácal, aj keď mám na 

to príležitosť. Radšej ma veď ku krížu modliť sa. 

 

Žalm 
Nebudú zahanbení ani tí, čo čakajú na teba. Zahanbení budú 

tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery (Žalm 25, 3). 

 

Modlitby za Slovensko: 
Modlime sa za Božiu ochranu pre deti a mládež pred 

psychickým a fyzickým násilím a týraním, aby ich Boh strážil 

pred akýmkoľvek zranením. Modlime sa, aby poznali svoju 

hodnotu v Bohu, svoje práva a aby sa vedeli dostatočne 

brániť. Ďakujeme Bohu za projekty, ktoré vedia deti 

upozorniť na riziko, pomáhať tým deťom, ktorým bolo 

ublížené a ukázať im nádej a uzdravenie v Ježišovi Kristovi. 

ZAŽÍVAJ POKOJ 

Spojené kráľovstvo 
Geoff sa stal kľúčovým členom skupiny Viva, ktorá 

pracovala medzi mladými ľuďmi. V určitom období 

prechádzal rodinnou krízou, čo zvýšilo jeho depresiu. 

Jeho mama zavolala vedúcemu a spolu vymysleli plán 

ako mu pomôcť. Geoff ešte z toho nie je vonku, ale nie 

je úplne stratený. Má nádej, ktorá začala drobnosťou, 

dňom malých začiatkov (Zach 4,10). Musíme si vážiť 

dni malých začiatkov; musíme mať Božiu nadpriro-

dzenú múdrosť, aby sme ich vedeli rozpoznať. 

 

Goliáš 
Izraeliti sa zoradili do boja proti Filištíncom. Štyridsať dní 
prichádzal obor Goliáš s výsmechom a výzvou do boja. 

Dávid priniesol svojim trom starším bratom jedlo. Brnenie 
kráľa Saula bolo preňho príliš veľké. Dávid si vzal päť 

kameňov a prak. Vzýval meno Božie a Goliáša zabil jednou 
ranou. (1Sam 17) 

 

Aplikácia 
Boh môže premôcť všetky tvoje ťažkosti. Buď odvážny 

a ver. 

 

Aktivity 
1) Vytvorte modlitebné reťaze, modlitebné stromy 

a modlitebné ruky (deti obkreslia svoje ruky a vystrihnú 

ich) a potom do každej časti napíšte mená detí, za ktoré 

sa chcete modliť. 

2)  Povedz príbeh o Dávidovi a Goliášovi a potom vyzvi deti, 

aby ho zahrali. 

 

Modlitba 
Pomôž deťom poraziť „obrov“ v živote. 

 

Žalm 
Dúfaj v Hospodina, pridŕžaj sa jeho cesty. Povýši ťa, aby si 

zaujal krajinu. Vtedy budeš svedkom záhuby bezbožníkov 

(Žalm 37, 34). 

 

Modlitby za Slovensko: 
Modlime sa za deti a mládež, ktorí potrebujú špeciálnu 
pomoc, alebo sú v krízovej situácii. Aby sa našiel dospelý 

človek, ktorý by im vedel poskytnúť konkrétnu pomoc, 
a našiel ďalších ľudí, ktorí by vytvorili pre dieťa podpornú 

sieť pomoci.

 
 

 

Na stránke www.worldweekendofprayer.com nájdete viac 

príbehov o nádeji z celého sveta a ďalšie materiály  

v angličtine ktoré si môžete stiahnuť.                                  

Pripojte sa k nám na slovenskej facebookovej stránke 

www.facebook.com/vivanetwork 
Niektoré materiály budú k dispozícii v slovenčine,  

na www.vivanet.sk si budete môcť pozrieť aktuálne 
informácie. Kontakná adresa:Viva Network Slovensko, 

Krajinská cesta 51, 900 21 Svätý Jur  
 e-mail:viva.sk@nextra.sk   Mobil:  0905 518 915 

  

 

 

http://www.worldweekendofprayer.com/
http://www.vivanet.sk/


 

Modlite sa prosím za: 
Otvorené uši. Každý, kto pracuje s deťmi a mladými ľuďmi, musí praktizovať schopnosť lepšie 

počúvať, aby porozumel výzvam a situáciám, v ktorých sa deti nachádzajú. Prosby Cindy v El 

Salvadore boli vypočuté, keď hovorila o tom, ako spáva na dlážke v izbe so svojou mamou a nevlastným 

otcom. Dostala matrac, za ktorý sa modlila. 

 

Vodcovstvo. Pamätajme na príbeh z Dávidovho života, keď si ho Boh vyvolil na základe toho, aké mal 

srdce. Musíme povzbudzovať a modliť sa za mladých ľudí, aby spomedzi nich vzišli potenciálni 

vodcovia; aby vedeli sprostredkovať potreby detí v mestách, kde žijú. Felix (17 rokov, El Salvador) sa chce 

stať pastorom. Napriek zrakovému postihnutiu a epilepsii veľmi rád hráva futbal. 

 

Milujúce vzťahy. Veľké množstvo detí na predmestiach miest, kde pracujeme, sú zanedbané, čelia 

násiliu, zneužívaniu a následkom rozbitých vzťahov. Modlite sa, aby Boh priniesol pokoj do nefunkčných 

a rozvrátených domovov. Enna (15 rokov, Kambodža) má rozvedených rodičov. Modlila sa za obnovu 

milujúceho vzťahu a jej rodičia sa dnes aspoň znova rozprávajú. 

 

Božie svetlo. V myšlienkach, činoch a životoch detí, ktoré žijú v hriechu tohto sveta, sú veľmi tmavé 

miesta. Modlite sa za svetlo: Potom k nim Ježiš znova prehovoril: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 

nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8,12). 

 

 
 

 

Čo by ste ešte mohli urobiť? 
Pokračujte v modlitbe. Prinášajte všetky tieto veci na modlitbách počas celého roka. Možno by ste sa 

mohli pravidelne stretávať na modlitbách raz za mesiac, dva, tri, či šesť mesiacov. 

Založte si denník nádeje. Každý deň si napíšte niečo, v čo dúfate a modlite sa za to. Každý mesiac sa 

obzrite a chváľte Boha za Jeho zasľúbenia a vypočuté modlitby. 

Konajte. Hľadajte príležitosti ako šíriť pozitívny vplyv v zbore aj komunite. Mohli by ste napríklad mentorovať 

a povzbudzovať deti, a pomáhať im rásť vo viere. 

Dávajte štedro. Odzrkadľujte Božiu dobrotu k vám tým, že darujete niečo deťom, ktoré žijú vo vašej 

blízkosti, alebo charitatívnej organizácii, ktorá sa venuje ohrozeným deťom, ako napr. Viva. 

 
 

Kampaň Svetový víkend modlitieb sa organizuje každý rok počas prvého júnového víkendu. Táto 

globálna iniciatíva spája stovky tisícok dospelých a detí vo viac ako 40 krajinách. Organizuje ho 

medzinárodná kresťanská charitatívna organizácia Viva, ktorá podnecuje trvalú zmenu v životoch 

detí prostredníctvom spoločnej aktivity 38 komunitných sietí po celom svete. Registračné číslo 

organizácie: 1053389 

Pripojte sa k nám v tejto modlitbe 
Pane Ježišu, príď do môjho života a naplň ho nádejou. Nádejou, ktorá je večná; nádejou, ktorá 

ma bude dvíhať; nádejou ukotvenou v Tvojich zasľúbeniach. Ježiš, vďaka za to, že si môj priateľ. 

Pomôž mi osvojiť si a držať sa priateľstva, ktoré ponúkaš. 
 

Ježiš, modlím sa za všetky deti a mladých ľudí v mestách, kde pracuje Viva: aby aj ony mohli zistiť, že 

si ich priateľ. Priateľ, ktorý ich miluje, ktorý pre nich chce to najlepšie a ktorý je spoľahlivý 

a ozajstný. 
 

Ježiš, modlím sa, aby si stále viac zraniteľných detí mohlo otvoriť Tvoje slová v Biblii. Modlím sa, 

aby sa naučili modliť v moci Ducha a aby zakúsili nové začiatky v pokoji, ktorý si nám zanechal. 

Amen. 

 
 


