
 

 Modlitebný sprievodca 

„Hospodin, v teba som dúfal, nech nie som zahanbený.” (Žalm 25,2) 

Môžeme sa v 25. ročníku Svetového víkendu modlitieb, obzrieť na uplynulé štvrťstoročie a povedať: 

„Áno, Pane, neochabli sme, iba Tebe sme dôverovali.“ Čo ďalších 25 rokov? Budeme Mu dôverovať? 

 
Pomyslite na milióny detských modlitieb, ktoré sa dostali až k Bohu a v ktorých sme prosili Ježiša, 

aby zasiahol. Ako zmenili svet? Čo všetko sa môžeme z tejto každoročnej akcie naučiť? 

 
Niektorí z mladých ľudí zapojených do prvých modlitebných víkendov sú už tridsiatnici. 

Koho učia o modlitbe a jej vplyve? 

 
Ako môžeme čo najlepšie pripraviť cestu na nasledujúcich 25 rokov? Čo dnes musíme 

naučiť mladých ľudí o modlitbe? 

 
Veľká časť práce organizácie Viva Network je založená na školeniach. Snažíme sa zlepšovať 

zručnosti tých, ktorí sa zaviazali spolupracovať pri transformácii života ohrozených detí v našich, často 

marginalizovaných komunitách. Trénujeme deti, mladých ľudí, rodičov aj učiteľov. Uč ma! 

 
Kombinácia virtuálnych aktivít a aktivít bezpečných z pohľadu šírenia ochorenia COVID-19 nám 

umožňuje zhromaždiť sa k spoločnej modlitbe v rekordnom počte. Dôverujme Ježišovi. Učme a 

zároveň sa nechajme poučiť, aby Boh mohol v priebehu nasledujúcich 25 rokov zachrániť milióny 

ďalších ohrozených detí a mladých ľudí. 

 
Ako hovorí Mojžiš Bohu: „Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi poznať svoju cestu, aby 

som ťa poznával a neustále mal tvoju priazeň.“ (Exodus 33,13a) 

 

Slovensko: Už dvadsaťtri rokov sa zapájame a organizujeme Svetový víkend modlitieb za deti 

v ohrození. Ďakujeme Bohu za vypočuté modlitby, že skrze ne boli zmenené rôzne životné situácie 

detí. Tešíme sa na to, čo Boh bude konať i počas tohtoročného Svetvého víkendu modlitieb.   

 

Modlitebný sprievodca obsahuje: 

• Biblické verše 

• Vypočuté modlitby z celého sveta 

• Inšpiráciu z dvoch kapitol Evanjelia podľa Matúša - 7 a 25 

• Nápady na aktivity 

• Modlitebné predmety 



Rozbaľme našu tému „Uč ma“ 

Žalm 25: Dávid vylieva svoje srdce Bohu 

Prečítajte si tento žalm. (V prípade menších detí sa zamerajte na 1.-6. verš.) 

 
Napriek tomu, že Dávid bol vodca, cítil sa veľmi zraniteľný a ohrozený. Čo sa môžeme naučiť         

z tejto dôvernej piesne medzi Dávidom a Bohom? 

 

Ako sa stotožňuješ s touto emocionálnou cestou žalmistu? 
Dokážeš s inými zbormi vo svojom okolí nájsť spoločné základy pre prácu s deťmi? 

Dokážeš aplikovať tieto verše do života ohrozených mladých ľudí vo svojom meste? 

 
Dôverujem. 
Boh je spoľahlivý. Komu alebo čomu dôveruješ? 

BOHU treba úplne dôverovať. "Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, 

ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá". (Žalm 25,10)  

Dôveruj Mu. 

 

Uč ma. 
Prestaň robiť veci po svojom. Otvor svoju myseľ Bohu. Čakaj naňho. Naozaj vie všetko najlepšie. Popros 

BOHA, aby ťa naučil chodiť po Jeho cestách. (Žalm 25,4) 

 
Ukáž mi cestu. 
Prestaň obviňovať iných. Nepridávaj sa ku klebetníkom a kritikom. 

Najprv sa pozri na svoje vlastné chyby. Potom si uvedom, že Boh odpúšťa, tak ako to vidíme v tomto žalme, 
v ktorom Dávid žiada Boha, aby mu odpustil jeho vinu. (verš 11) 

Dovoľ Ježišovi, aby ťa poučil. Počúvaj Otca. Čítaj Bibliu. Nalaď sa na učiteľov Božej lásky k deťom. 

 
Zachráň ma. 
Si osamelý? Žalmista Dávid bol. 

Máš starosti? Trápi ťa niečo? Nenávidí ťa niekto? Veľký bojovník a kráľ Dávid sa priznáva ku všetkým týmto 

problémom. 

ALE vie, že Boh ho zachráni. Hľadaj svoje útočisko v Kristovi. 

„Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života.“ (Ján 6,68) 

 
Nasledujúcich 25 rokov. 
Pozri sa na prvé tri verše 25. žalmu. Prijmeš Dávidovo uvažovanie a poprosíš Boha, aby sa ti zjavil 
a viedol ťa? Dúfaj v Boha a stanov si osobné ciele, ktoré chceš dosiahnuť po júni 2021, možno až 
do roku 2046? 

 
Vyskúšaj ma. 
Pustíš Boha dnu, aby preskúmal tvoje srdce? Hľadaj čisté motívy. PANE, formuj moje ambície. Duchu 

Svätý,vyskúšaj ma. 

 
 
 

 

Na stránke www.worldweekendofprayer.com  a na facebook.com/WWPrayer nájdete ďalšie 

materiály v angličtine.                             

Pripojte sa k nám na slovenskej facebookovej stránke www.facebook.com/vivanetwork 

Aktuálne informácie v slovenčine si budete môcť pozrieť na www.vivanet.sk  

Kontaktná adresa: Viva Network Slovensko, Krajinská cesta 51, 900 21 Svätý Jur 

Mobil: 0905 518 915, e-mail: viva.sk@nextra.sk    

 

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


Uč nás, Pane 
 

BIBLICKÝ PRÍBEH 

O dvoch staviteľoch (Matúš 7,24-27) 

 
PRÍBEH 

Keď Ježiš vidí davy, vyjde na vrch a začne ich učiť. 

Jeho pokyny v kázni na vrchu sú plné výziev. Chce, 

aby sme zmenili svoj polovičatý prístup k životu a 

osvojili si aktívnu lásku a súcitili s ľuďmi celkom 

novým spôsobom. Ku koncu kázne rozpráva 

podobenstvo o múdrom a hlúpom staviteľovi. 

Plnenie Ježišových slov je ako dom, ktorý múdry 

muž nepostavil na piesku, ale na skale. 

 
APLIKÁCIA 

Preskúmajme všetky svoje zdroje, z ktorých 

učíme, vo svetle Ježišovej múdrosti. Konfrontujme 

správanie cez zrkadlo Kristových pokynov, súcitu 

a príkladu, ktorý nám dáva. 

 
AKTIVITA 

Vyrob a vyzdob dva papierové domčeky. Na jeden 

z nich napíš nejaký verš z kázne na hore a prilep ho 

na veľký kameň položený na tácke alebo miske. 

Druhý domček polož na štvorcový papier v pieskovej 

farbe, na ktorom je napísané slovo piesok. Na oba 

domy nalej vodu, ktorá predstavuje dážď v 

Ježišovom príbehu. Zatras základmi tak, aby sa dom 

na piesku zrútil, ale dom na „pevnom“ základe zostal 

stáť. Vyskúšaj si to dopredu, aby sa ilustrácia 

podarila. 

 
MODLITBA 

Pane, dávaj nám nadšenie, aby sme sa chceli 

každý deň učiť z Biblie. Daj, aby všetci vodcovia  

v cirkvi, všetci dobrovoľníci a deti a tínedžeri, 

ktorým sa venujeme, prijali Ježišovu výzvu. 

 

SLOVENSKO: Modlime sa za pracovníkov 

s deťmi na Slovensku, aby prakticky pomohli čo 

najviac deťom a aby deti spoznali Pána Ježiša 

ako svojho Spasiteľa.Modlime sa za dostatok 

pracovníkov, financií a ďaších zdrojov potrebných 

pre túto službu. 

 
BIBLICKÝ VERŠ 

„Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor 

a oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo mal 

základy na skale.” (Matúš 7,25) 

BIBLICKÝ PRÍBEH 

Podobenstvo o talentoch (Matúš 25,14-30) 

 
APLIKÁCIA 

Investujme svoj čas a prostriedky, aby sme zmiernili 

utrpenie detí, tínedžerov a rodín v našom okolí. 

Nech nás Ježiš pri svojom druhom príchode nájde, 

ako pracujeme na Jeho slávu. 

 
AKTIVITA 

Vyrob päť textilných tašiek. Jednu z nich označ,     

že má vysokú hodnotu. Vyrob päť žltých mincí         

z papiera/kartónu a na každú napíš jedno z týchto 

slov: láska, radosť, pokoj, láskavosť a dobrota. Na 

ďalších päť žltých „mincí“ každý napíše päť vecí, 

ktorými môže pomôcť svojej komunite. Na dve 

strieborné „mince“ napíš jemnosť a sebaovládanie. 

Príjemcu požiadaj, aby napísal na ďalšie dve 

„mince“ veci, ktoré by mohol urobiť, aby pomohol 

komunite. Ten, kto dostane tašku s vysokou 

hodnotou, by mal vyrobiť kartónovú škatuľu, ktorá 

bude pripomínať truhlu s pokladom, v ktorej ju 

bezpečne uskladní... Tento nápad si môžete podľa 

potreby prispôsobiť. 

 
MODLITBA 

Pane, daj nám múdrosť Ducha, aby sme videli 

talenty a dary, ktoré si dal deťom a mladým ľuďom 

v našom strede. Daj nám odvahu, aby sme im 

umožnili používať dary, ktoré si im zveril. 

 

SLOVENSKO:  Modlime sa za rodičov 

a pracovníkov detí, aby im pomohli nielen nájsť ich 

dary, talenty, zručnosti a schopnosti, ale aby ich aj 

vedeli správne použiť vo svojom živote.   

 
BIBLICKÝ VERŠ 

„Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl  

v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje.“ (Matúš 25,25) 

 

   SVEDECTVO 
Viva Kostarika usporiadala modlitebné stretnutie, 

na ktorom sa 9-ročný chlapec modlil za svojho 

otca, ktorý už nejaký čas bojoval s problémom 

alkoholu a agresie. Nasledujúci týždeň Pán 

odpovedal na jeho modlitby. Chlapcov otec oslovil 

pastora so žiadosťou o pomoc, aby mohol 

napraviť svoje chyby a zmieriť sa s Bohom. 

SVEDECTVO 

Otec tínedžera, ktorý žije v slume v 

intervenčnej oblasti siete Delhi Network      

v Indii, nedávno prišiel o prácu a jeho 

rodina sa dostala do finančných problémov. 

Tínedžer sa modlil k Bohu za situáciu 

svojho otca a na svoju radosť sa jeho otec 

čoskoro zamestnal ako bezpečnostný 

poradca, čo bola lepšia práca ako v jeho 

predchádzajúcom zamestnaní.  

 

Prostredníctvom Svetového víkendu 

modlitieb táto rodina uverila, že Boh 

odpovedá na ich modlitby. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Čo by si ešte mohol urobiť? 
Uč ma modliť sa. Pomôž mi učiť sa počúvať Boha, keď sa modlím. „Samuel odpovedal: ‚Hovor, tvoj 

služobník počúva.’“ (1Sam 3,10) 

 
Uč ma meniť sa. Popros PÁNA na začiatku každého dňa: „Čo mám robiť inak?“ Zmena začína u mňa. Kde   

a ako chce, aby si dnes zasahoval deti a mladých ľudí? Neponáhľajme sa robiť veci tak, ako sme to robili pred 

pandémiou ochorenia COVID-19, ale skúsme pochopiť lekcie, ktoré nás Boh chcel naučiť prostredníctvom 

tejto situácie. 

 
Uč ma konať. Hľadaj príležitosti učiť, nechať sa učiť, aby si na svoju komunitu mohol viac vplývať. Čo nás 
naučila naša reakcia na dopady ochorenia COVID-19? 

 
Uč ma dávať. Zamysli sa nad podobenstvom o talentoch. Si pripravený na Ježišov návrat? Môžeš dávať svoj 
čas, schopnosti alebo zdroje na prácu spoločnosti Viva pre ohrozené deti? 

 

 

Registračné číslo organizácie: 1053389 

 

 

 

Pripojte sa k nám v tejto modlitbe 

Ďakujeme Ti, Pane, že si posledných 25 rokov počúval deti, mladých ľudí a dospelých, ktorí 

sa modlili počas každoročného víkendu modlitieb. Ďakujeme za Tvoju úžasnú a často 

zázračnú odpoveď. Pane Ježišu, vďaka, že vidíme zmeny, ktoré pôsobíš! 

 
Pane, vieme, že sa veľmi tešíš, keď sa deti a tínedžeri modlia. Vieme, že máš rád, keď Ťa 

počúvame. 

Do Teba, Bože Otče, vkladám svoju dôveru. Pane Ježišu, nauč ma stavať na základe Tvojich slov.   
Uč ma, Duchu Svätý, ako uplatňovať moje dary a zdroje pre ohrozené deti v našom meste. Daj, aby 
som bol ešte otvorenejší tímovej práci, keď otvoríš nasledujúcich 25 rokov príležitostí slúžiť deťom. 

Amen. 

 
Globálna iniciatíva Svetový víkend modlitieb, ktorá sa koná každoročne v prvý júnový víkend, 

spája stovky tisícok dospelých a detí po celom svete. Organizuje ju charitatívna organizácia 

Viva, ktorá sa snaží meniť životy detí, aby mohli naplniť svoj Bohom daný potenciál v 38 

komunitných sieťach po celom svete. Viac informácii nájdete na stránke www.viva.org. 

Modlite sa prosím za: 

Spájanie: aby nás Duch Svätý učil, ako najlepšie investovať náš talent na spájanie a inšpirovanie 

väčšieho počtu zborov a organizácií s cieľom zmeniť život detí a situáciu, v ktorej sa nachádzajú. 

 
Budovanie kapacít: aby naše nadšenie a tvorivosť pri výučbe aj školeniach rástlo, aby              

sme posilňovali rodiny, znižovali riziká pre deti a zlepšovali to ako reagujeme na ich potreby. 

 
Spoločné kroky: Osvojme si v spoločnej práci Ježišovu lásku k deťom (Mk 10,14–16). Nech je 

Jeho učenie základom našich programov a projektov, ktorými sa snažíme zlepšiť podmienky,         

v ktorých žijú mladí ľudia a deti v našom okolí. 

 
Vplyv v meste: aby nás vďaka vášnivej, ale pokornej komunikácii uznávala samospráva, školy           

a iné mimovládne organizácie v celom meste ako dôveryhodného a vplyvného hráča a partnera. 

http://www.viva.org/

