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Milí modlitební partneri! 
 

S nadšením Vám zasielame informáciu o Svetovom víkende modlitieb 2021 na tému „Uč ma“. Jeho 
cieľom je povzbudiť nás, aby sme sa učili a vzdelávali. 
 
Pozývame Vás, aby ste sa pridali k Svetovému víkendu modlitieb v termíne 5. - 6. júna 2021, počas 
ktorého sa ľudia na celom svete budú prihovárať za deti v ohrození. Prosíme Vás, aby ste počas tohto 
víkendu zorganizovali špeciálne modlitebné stretnutie - ako rodina, skupina detí alebo dospelých, cez 
skype, zoom alebo iné online stretnutia, ak sa kvôli korona vírusu nebude možné stretnúť osobne.  
 
Pripravili sme pre Vás stolovú hru ako pomôcku k modlitbám za celý svet. I 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 pripravovanie projektu „Svet bez sirôt“ 

 
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 2021. Počas obdobia máj – august 2021 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.  
 
Konferencie Detskej služby, ktorú spoluorganizujeme sme odložili na október 2022. Budeme sa veľmi 
tešiť, keď sa budeme môcť znova osobne stretnúť.  
 
Ďakujeme za Vaše srdcia pre deti. Nech Vás Boh požehná, naplní Vás radosťou a nech ste zdraví! 
 
 
 
 
Za tím Viva Network Slovensko, 
Ursy Botting, koordinátorka 
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