
 

 

Milí modlitební partneri! 

S nadšením Vám zasielame informácie o Svetovom víkende modlitieb 2022 na tému              
„Keď sme spolu, sme vo viere silnejší“. Jeho cieľom je povzbudiť nás k spolupráci, aby sme 
boli silnejší vo viere. 
 
Pozývame Vás, aby ste sa pridali k Svetovému víkendu modlitieb v termíne 4. - 5. júna 2022, 
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, 
skupina dospelých, v cirkevných spoločenstvách, cez skype, zoom alebo iné online stretnutie. 
 
 

 
Situácia na Ukrajine ovplyvňuje aj naše životy. 
Ukrajina je náš sused a vojna je hneď za našimi 
hranicami. Priamo či nepriamo sa táto vážna 
situácia dotýka každého jedného. Modlime sa za 
mier, ubytovanie, stravu, lieky a ďalšie potrebné 
veci pre ľudí z Ukrajiny. Mnohí z nás sú priamo 
zapojení do praktickej pomoci, ubytovávame 
matky s deťmi, darovávame peniaze, jedlo, 
oblečenie a iné nevyhnutné potreby. Naše deti 
chodia do školy a škôlky, kde majú nových 
spolužiakov z Ukrajiny.  
 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste akokoľvek zapojení 
do pomoci  utečencom. Som hrdá na cirkevné 

spoločenstvá, jednotlivcov, ale aj ľudí z Viva Network, ktorí efektívne spolupracujú a takýmto 
spôsobom sme silnejší vo viere. Modlime sa, aby sme mali dostatok síl a energie pokračovať 
v tejto pomoci. Aby naďalej boli ľudia štedrí v dávaní praktických vecí i času. 
 
Prosím, modlite sa za potreby vyplývajúce z Vašej situácie, ale aj za mier a ochranu ľudí, ktorí sú 
tam, kde stále pretrvávajú boje. Modlime sa za jedlo, pitie a každodenné potreby pre tých, ktorí 
tieto potreby strádajú, či už na Ukrajine, alebo aj v okolitých krajinách, vrátane Slovenska. 
Prihovárajme sa za ochranu ľudí pred obchodovaním s ľuďmi, za pomoc pre tých, ktorí sú 
traumatizovaní. Za ochranu na cestách pre tých, ktorí evakuujú utečencov. Ďakujme všetkým, ktorí 
sú ochotní ponúkať útočisko pre utečencov. 
 
Na web. stránke www.pracujemsdetmi.sk je okrem iných zaujímaných materiálov aj  blog o tom, 

ako sa môžeme s deťmi rozprávať o vojne. 

 

 

 

http://www.pracujemsdetmi.sk/


Dúfame, že tento rok nám už nič nezabráni, aby sme osobne stretli na modlitbách za deti 

v ohrození počas Svetového víkendu modlitieb. 

Prosíme Vás, aby ste nám po stretnutí napísali e-mail na dole 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 od Boha počuli. Ďakujeme Vám vopred 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. Budeme Vám vďační za 

akýkoľvek Váš dar! 

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“, 
➢ na pomoc utečencom z Ukrajiny. 

 

Keďže v týchto materiáloch je uvedených veľa tém, uvedených množstvo svedectiev 

a navrhnutých viacero aktivít, rozhodli sme sa, že ďalší Modlitebný kalendár pripravíme až na 

obdobie september – december 2022. Počas obdobia máj – august 2022 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.  

Môžete si rezervovať termín 8. októbra 2022, kedy sa uskutoční Konferencia Detskej služby, 

ktorú ako Viva Network spoluorganizujeme. Budeme sa veľmi tešiť, keď sa budeme môcť znova 

osobne stretnúť. Viac informácií dostanete v septembri. 

Ďakujeme za Vaše srdcia pre deti. Nech Vás Boh požehná, naplní Vás radosťou a nech Vás Pán 

Boh ochrani! 

 

 

 

Za tím Viva Network Slovensko, 

Ursy Botting, koordinátorka 
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