
 

 

MODLITEBNÝ SPRIEVODCA 

„Deň čo deň svorne zotrvávali 

v chráme“ (Sk 2,46a). 

 
Tento rok pripadne Svetový víkend modlitieb  

na svätodušný víkend. Päťdesiat dní po Veľkej 

noci si pripomíname a slávime zoslanie Ducha 

Svätého na Ježišových učeníkov, a v konečnom 

dôsledku na všetkých veriacich. Dar, ktorý nám 

dáva moc a silu, máme k dispozícii aj dnes. 

 
Pandémia koronavírusu otriasa celým svetom. Ešte 

stále prináša skazu a smútok. Rodiny a komunity  

si uvedomujú svoju krehkosť. 

 
Ako môže Svetový víkend modlitieb zameraný  

na deti posilniť našu vieru? Postavme sa tvárou 

tvár svojej krehkosti, nechajme sa viesť deťmi, silou 

modlitby a dajme sa znovu naplniť Duchom Svätým. 

 
Určite stojí za to pripomenúť si, čo sa stalo na prvé 

Letnice, kedy žila malá skupina 120 veriacich 

v neistote a ohrození. 

 

                                           „Letnice“ od Natachy Vernyovej 

 

 

Ako to, že sa ich počet zvýšil za jeden deň na 

3120 a potom každý deň ďalej rástol? Ako to,  

že sa Božie kráľovstvo denne rozrastalo a ľudia 

v ňom sa starali o „všetkých podľa toho, koľko  

kto potreboval“ (Sk 2,45)? 

 
Môže nás Svetový víkend modlitieb inšpirovať 

a posilniť vo viere, aby sme zázračne vplývali  

na deti v našich spustošených komunitách.
 

 

 

Charakteristiky Letníc 

Skutky 2 a najmä verše 1-13 a 36-47 

Dvanásť aspektov príbehu Letníc nás môže 

posilniť, aby sme aj v týchto kovidových rokoch 

napredovali vo viere. Vyberte a zvýraznite štyri-

päť z nich podľa toho, ako sa vám budú hodiť. 

 

1. Život v ohrození 
Ježišovi učeníci a nasledovníci sa báli 

prenasledovania a hrozieb od náboženských autorít 

v Jeruzaleme. Museli sa vzájomne podporovať. Aj 

deti, ich rodiny a komunity boli v tomto čase pod 

obrovským tlakom. 

 

Opýtajte sa detí a mladých ľudí, čo ich desí. 

 
 

  

 
2. Spoločná modlitba 
V Skutkoch 1,14 sa dozvedáme, že všetci Ježišovi 

nasledovníci sa pravidelne stretávali na spoločné 

modlitby. Presne toto musíme robiť aj my. 

Nezabúdajme pritom na naše deti. 

Opýtajte sa detí a mladých ľudí, za čo sa máme 

modliť. 

 

3. Vzájomné povzbudzovanie 
Keď sa stretneme na jednom mieste, fyzicky či online, 

je v tom moc. Môžeme sa navzájom povzbudzovať, 

tak ako to robila malá skupina Ježišových 

nasledovníkov. 

Deti a mladí ľudia môžu povedať tomu, kto  

vedľa nich sedí, niečo na povzbudenie. 

 



4. Čakanie a sedenie 
Ježiš povedal učeníkom, aby čakali: „Z Jeruzalema 

neodchádzajte“ (Sk 1,4). Poslúchli Ho. Sedeli 

a čakali, ako im Ježiš povedal. Toto je dobrá 

disciplína, ktorú si môžeme zopakovať počas 

modlitebného víkendu. Je dobré byť zaneprázdnený 

aktivitami, ale dobré je aj sedieť s Pánom a čakať, 

kým sa pohneme ďalej. „Hospodin bude bojovať  

za vás, vy sa len upokojte“ (Ex 14,14). 

Kedy je dobré čakať a upokojiť sa? 

 
5. Pripomínanie Ježišovho sľubu 
Je dobré, keď si deti pripomínajú, že Ježiš ich 

miluje. Sľúbil, že ich bude strážiť. Učeníci si museli 

pripomenúť aj Ježišov sľub: „...o niekoľko dní 

budete pokrstení Duchom Svätým“  (Sk 1,5). 

Napíšte si zoznam Ježišových sľubov. 

 
6. Duchovné pomazanie 
Na Letnice sa najprv ozval hukot ako vietor: „Tu sa 

odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký 

vietor... Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené 

tak, že na každom z nich spočinul jeden“ (Sk 2,2-3). 

V Biblii je zaznamenaných veľa prípadov, keď Duch 

zostúpil na skupinu ľudí. Buďme odvážni 

v očakávaní. 

Vypočujte si svedectvá o tom, ako vám Duch 
pomáhal. Dajte priestor najmä deťom. 

 
7. Odvážne činy 
Aký výsledok priniesli Letnice? Ako sa zmenila táto 

bojazlivá skupina Ježišových nasledovníkov? Božou 

mocou začali rozprávať inými jazykmi. To je to, čo 

dnes potrebujeme a máme to k dispozícii! „...ako im 

Duch dával hovoriť“ (Sk 2,4). 

Čo by sme mohli robiť spolu my mladí 

v komunitách, v ktorých žijeme? 

 

 

 

 

8. Pochybovači a odpor 
Aj keď vedieme naše deti a mladých ľudí 

k odvážnym činom, objaví sa odpor. Učeníci sa 

stretli s nedôverou a posmievačmi: „Iní si však robili 

posmešky a hovorili: „Opití sú z mladého vína““  

Uťahujú si z vás, pretože chodíte do kostola 

alebo že ste prišli na toto stretnutie? 

 
9. Výsledok: 3000 nových veriacich 
Napriek prekážkam vidíme výsledok smelosti, 

ktorú priniesol Duch Svätý. V ten deň im Boh 

pridal 3000 nových veriacich. To je senzácia! 

Kiežby každé podujatie nášho modlitebného 

víkendu v roku 2022 prinieslo ďalších 3000 

veriacich, ktorí budú chcieť aktívne meniť životy 

detí a mladých ľudí vo svojich komunitách. Verte, 

že je to možné! 

Ktorý veľký sen o zmene sa môže uskutočniť 

z nášho modlitebného stretnutia? 

 
10. Dávanie ľuďom v núdzi 
Nebolo to len o stretnutiach a odvážnom hlásaní 

evanjelia, ale aj o zmysluplnej sociálnej aktivite. 

„Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali 

z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval“     

(Sk 2,45). Buďme štedrí! 

Čo by sme ako skupina detí a mladých ľudí 

mohli spoločne urobiť, aby sme pomohli tým, 

ktorí to potrebujú? 

 
11. Spoločné chválenie Boha 
Keď uvidíme, čo Boh môže urobiť mocou Ducha 

Svätého cez Svetový víkend modlitieb, nezabudnime 

Boha chváliť. Zdá sa, že v cirkevnom živote je pre 

ľudí oveľa jednoduchšie stretnúť sa a prosiť, ako 

stretnúť sa a ďakovať! „Deň čo deň svorne zotrvávali 

v chráme“ (Sk 2,46). 

Kedy sa my deti a mladí ľudia môžeme opäť 

stretnúť, aby sme chválili Boha za úžasné veci, 

ktoré očakávame, že cez nás urobí budúci 

týždeň? 

 
12. Šírenie Božieho Kráľovstva - každý deň  
Nech je na nás vidno jednotlivé charakteristiky 

Letníc. Usilujme sa o skutočné a nepretržité 

prebudenie vo viere a o blaho našich komunít. 

Potom budeme každý deň svedkami zmeny 

a expanzie, tak ako sa to dialo v dňoch po 

Letniciach. Verte, že je to možné, keď prijmeme 

myšlienku, že spolu budeme silní vo viere. 

Opýtajte sa detí a mladých, ako môžeme 

zapojiť viac mladých ľudí do našej práce.



 

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  

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

 

 Nápady na aktivity 
 
Hučiaci vietor 
Každé dieťa potrebuje prázdnu plastovú fľašu. Čím užšie hrdlo, tým 

lepšie. Sadnite si do kruhu. Utíšte deti. Chvíľu počkajte. Jeden po 

druhom začnite fúkať cez horný okraj prázdnej fľaše. Keď budú všetci 

fúkať, budete počuť burácajúci vietor. 

 
Urobte malý experiment. Do niektorých fliaš nalejte trochu vody, aby 

ste mohli vydávať rôzne zvuky. Ak máte obľúbenú pieseň o Duchu 

Svätom, skúste napodobniť prvých pár tónov. Aktivitu môžete 

zopakovať na bezpečnom mieste niekde vonku. (Rešpektujte 

protipandemické pravidlá.) 

 

Plamene a moc hovoriť 
Pripravte si prúžky červenej látky, ktoré budú predstavovať plamene. 

Z červených pásikov vytvorte vlajku. Deti sedia v kruhu v približne rovnakých 

odstupoch. Každé dieťa postupne obíde celý kruh. Máva pritom vlajkou 

a nakoniec s „plameňmi“ pristane pri inom dieťati. 

 
Mávajúce dieťa položí vlajku vedľa dieťaťa, ktoré sedí. Sediace dieťa povie: 

„Chvála Bohu“ v inom jazyku, ktorý sa používa vo vašej krajine alebo u vašich 

susedov. Musíte vybrať toľko jazykov, koľko je detí v skupine a mať 

pripravenú kartičku s fonetickým prepisom „Chvála Bohu“ v každom inom 

jazyku. (Vyskúšajte si to dopredu.) 

 
Dieťa, ktoré hovorilo, zdvihne vlajku, všetko zopakuje a potom si vyberie niekoho iného, na koho padnú 

„plamene“. Keď sa vystrieda každé dieťa, všetci spolu naraz zvolajte „Chvála Bohu“ v rôznych jazykoch. 
 

Tím sa rozšíril o 3000 ľudí 
Vyrobte si veľký kus obyčajného papiera. Napr. zlepte štyri listy  

flipchartového papiera, aby ste dosiahli veľkosť približne  

2,5 m x 3,7 m. Bude vám stačiť aj starý baliaci papier, ak naňho  

dokážete kresliť. Mladí ľudia a deti spolu nakreslia mapu okolia,  

v ktorom žijú. 

 
Budete potrebovať aj nejaké nádoby, napr. vedrá. Vonku 

pohľadajte veľa veľmi malých kamienkov. Nachystajte si aj 13 

plastových pohárov alebo hrnčekov. Do každej nádoby sa musí 

zmestiť až 250 malých kamienkov. Na jeden pohár napíšte „Pred 

Letnicami". Dve deti môžu napočítať 120 malých kamienkov, ktoré 

dáte do tohto pohára alebo nádoby. Položte ho na mapu na miesto, 

kde prebieha vaše stretnutie (napr. kostol). Na ostatných 12 

pohárov alebo nádob napíšte „Po Letniciach“. Pracujte v tímoch 

a do každého pohára vložte 250 malých kamienkov. Koľko 

kamienkov máte celkovo v 12 pohároch? (3000). 

 
Teraz je čas na modlitbu. Tak ako na Letnice aj teraz proste Ježiša, aby znásobil na 3000 počet ľudí (detí aj 

dospelých), ktorí svojou prácou zlepšujú situáciu detí a mládeže v tejto časti mesta. Po modlitbách vylejte 

všetkých 12 pohárov a kamene rozsypte po mape. 

 
Teraz sa znova modlite a chváľte Boha za odpoveď na vaše modlitby, aby zmenil situáciu detí a mladých ľudí 

vo vašom okolí. 

 

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


  Zjednoťme viac ako jeden milión ľudí v tejto modlitbe: 

  Pane, posilni našu vieru, nech meníme naše mestá, aby sa tam našim  

  deťom a mladým žilo lepšie. 

 

Svedectvá z roku 2021 

INDIA 

Dvanásťročnému chlapcovi zo siete organizácií Asha Forum 

Bangalore sa podarilo oživiť nádej. Bál sa chodiť von, pretože mu 

doma povedali, že celá jeho dedina zomrie na COVID-19. Plakal 

a modlil sa za deti. 

 
Modlil sa konkrétne za vakcínu, ktorá by sa dostala niekam do ich  

okolia. Vláda v priebehu dvoch týždňov zabezpečila očkovacie miesto  

v ich dedine. 

 

  KAMBODŽA 

Mladé dievča, ktoré viedlo modlitebné stretnutie v Kambodži, nám  

s radosťou oznámilo, že cítilo ocenenie a rešpekt od iných, najmä  

dospelých.  

 

Podobne sa vyjadrilo aj ďalšie dievča. Bolo šťastné, keď celý zbor  

zorganizoval špeciálny deň, kedy sa modlili za deti. Ľudia dali najavo,  
že si deti vážia, majú ich radi, rešpektujú ich a starajú sa o ne. Deti sú 

predsa vodcovia budúcej generácie. 

 
 

Prosby o modlitby z celého sveta 

Vytlačte si mapu sveta a požiadajte deti a mladých ľudí, aby si vybrali miesto v inej krajine, za ktoré by sa chceli 

modliť. Na Wikipédii si môžete vyhľadať informácie o tomto meste. Modlite sa za svoje mesto aj za mesto, ktoré 

ste si vybrali. 

 
Cieľom je spojiť dve mestá v modlitbe: spolu silní vo viere. 

 
Inšpiráciu na modlitebné body pre deti a mladých ľudí v tomto meste môžete čerpať z týchto výrokov: 

• Stratil som otca (mamu alebo starého rodiča). Dostal (a) COVID a zomrel (a). 

• Môj otec prišiel (Moja mama prišla) o prácu v dôsledku lockdownu a stále je nezamestnaný (á). 

• Často máme len jedno malé jedlo denne - na potraviny nie sú peniaze. 

• Vďaka kovidu sme prišli o domov a museli sme sa presťahovať späť do dediny. Chýbajú mi priatelia. 

• Dlho sme nemohli chodiť do školy. Teraz si robím úlohy len s ťažkosťami. 

• U nás doma došlo k násiliu. Musel som utiecť. Spím na uliciach, kde sa dá, ale sú tam gangy a je to 

nebezpečné. 

• Do nášho slumu prichádzajú podozriví ľudia a ponúkajú nám veľa peňazí. Ale viem, že je to len trik. 

Chcú, aby sme pre nich robili zlé veci. 

• Moja mama dostala kovid a bola veľmi chorá. Stále jej nie je veľmi dobre, keďže vždy bývala chorľavá. 

Potrebuje lieky, ale nemôžeme si ich dovoliť. Čo môžem robiť? 

 
 

 

 

 
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. 
 
Registračné číslo organizácie: 1053389 

 

http://www.viva.org/

