
Správne rozhodnutie 
 

Vybrať si správnu školu, aké krúžky máš navštevovať a s ktorými 

priateľmi tráviť čas alebo na aký letný tábor máš ísť – to je len 

niekoľko rozhodnutí, ktoré musíš urobiť spolu s tvojimi rodičmi. 

Viva Network sa stará o mnohé deti a mladých ľudí, ktorí sa 

nachádzajú v tažkých rodinných situáciách. Možno majú len 

jedného rodiča, možno su veľmi chudobní alebo žijú v krajinách, 

kde nie je mier. 

Modli sa za deti na celom svete: 

➔ aby mohli chodiť do školy, 

➔ aby mali radosť a možnost sa hrať, keď majú voľný čas, 

➔ aby sa mohli rozhodnúť, kým chcú byť, keď budú dospelí. 

 

➔ Modli sa, aby mali skvelé letné prázdniny a aby počas 

letných prázdnin alebo na iných aktivitách, ktorých sa 

môžu zúčastniť, spoznali Ježiša ako svojho Priateľa 

a Spasiteľa. 

Priateľstvo 
Viva Network pomáha mnohým deťom na celom svete, 

najmä tým, ktoré sa nachádzajú v ťažkých situáciách. 

 

Prosím, modli sa za deti: 

 

➔ ktoré sú hladné, 

➔ ktoré sú samé, 

➔ ktoré sú tak veľmi chudobné, že nemôžu chodiť do školy, 

➔ ktoré sú choré. 

 

Modli sa, aby priatelia, dobrí susedia a kresťania, ktorí žijú  

v ich okolí,  týmto deťom a ich rodičom pomáhali, aby mohli  

byť šťastní a mali nádej v Ježišovi, našom Spasiteľovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keď budeš vymaľovávať obrázok, rozmýšľaj o rozhodnutí, ktoré 

máš urobiť a pros Boha, aby ti pomohol správne sa rozhodnúť. 

➔ Pozri si aj zadnú stranu. 

 

➔ Pozri si aj zadnú stranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď si malé dieťa, máš svojich rodičov a blízkych, ktorí ti pomáhajú robiť dobré 

rozhodnutia. Avšak keď vyrastieš, potrebuješ sa sám naučiť, ako sa správne 

rozhodovať. 

Na otázky „čo, kedy, kde a ako“ nájdeš odpovede v Bibli a na modlitbách k Bohu. 

 

Všetci potrebujeme blízkeho priateľa, 

pomoc a podporu, keď zápasíme s ťažkými 

situáciami. Vyfarbi obrázok a povedz Bohu 

ĎAKUJEM za tvojich rodičov, za priateľov 

a ďalších ľudí, ktorí ti pomáhajú, podporujú 

ťa, starajú sa o teba a majú ťa radi. 

 


